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Sammanfattning 
 
Kandidatuppsats 15 hp, Energiekonomprogrammet, Halmstad Högskola, VT - 2018. 
Företagsekonomi. 

Titel: Prestationsmätning inom revisionsbyråer - En studie om hur prestationsmätning kan 
användas och dess påverkan på personalen.  

Författare: Diamel Kovalj och Amanda Wilhelmsson 

Handledare: Gunnar Wramsby 

Bakgrund: Prestationsmätning handlar om att mäta något som gjorts eller presenterats inom 
företag som exempelvis tillverkning av produkter, arbetsinsats eller antal nöjda kunder. Efter 
att Johnson och Kaplan släppt sin inflytelserika bok ”Relevance lost” började debatten om 
prestationsmätning komma igång på allvar. Personalen har fått en större roll och betydelse 
inom företag. Att involvera och motivera personalen förbättrar deras prestationer, vilket i sin 
tur ger en positiv effekt på företaget.  

Syfte: Syftet med studien är att få en större förståelse om hur prestationsmätning kan 
användas inom revisionsbyråer, hur personalen blir påverkade av prestationsmätning och hur 
företaget kan motivera personalen för att förbättra deras prestationer. 

Metod: Under studien har vi arbetat utifrån en kvalitativ metod, där vi har samlat in vårt 
empiriska material med hjälp av besöks, telefon och mailintervjuer. Totalt har fyra stycken 
intervjuer genomförts med sex personer. 

Slutsats: Hur mätning används och utformas beror till stor del på hur företagets strategi och 
mål ser ut. Finansiella- och icke finansiella mätningar bör vara balanserade för att 
verksamheten ska fungera på lång sikt. Prestationsmätning har visat sig ha en positiv 
påverkan på personalen och gör arbetsuppgifterna lättare och målen tydligare. 
Undersökningen har visat att det är viktigt att involvera personalen och att en god 
kommunikation kring företagets strategier och mätningar ökar medarbetarnas förståelse och 
förbättrar därmed även prestationskvaliten. Slutligen kan man säga att belöningssystem, 
tillgänglighet, utveckling och en bra balans mellan privat och arbetsliv är viktiga 
motivationsfaktorer för att få personalen att prestera.  

Nyckelord: Mätning, prestationer, personal, motivation.  
  



Abstract 

Bachekor thesis, Business Administration. Economics and Business , University of Halmstad, 
spring 2018.  

Title: performance measurement in accounting firms - a study how performance 
measurement can be used and the impact on the employees. 

Author: Diamel Kovalj and Amanda Wilhelmson 

Supervisor: Gunnar Wramsby 

Background: Performance measurement is about measuring something that has been done or 
presented in companies such as products, work effort or number of satisfied customers. The 
debate about performance measurement began to grow after the authors Johnson and kaplan 
released their influential book ”relevance lost”.  At the same time as performance 
measurement has developed, employees have also gained a greater role and importance in 
companies. Engaging and motivating employees improve their performance, which in turn 
gives a positive impact on the company.  

Purpose: The purpose of the study is to gain a grater understanding of how performance 
measurement can be used in accounting firms, how employees are affected by performance 
measurement and how the company can motivate the employees to improve their 
performances.  

Method: During the study we have used a qualitative method. We did interviews by visiting, 
telephone and mail. A total of four interviews have been conducted with six persons.  

Conclusion: How measurement is used depends on how the company strategy and goal 
looks. Financial and non-financial measurement should be balanced in order for the business 
to function in the long term. Performance measurement has been shown to have a positive 
impact on staff and makes the work easier and goals clearer. The study has shown the that it’s 
important to involve the staff and that good communication about the company’s strategies, 
increases the employees understanding and improves their performance quality. Reward 
system, accessibility, development and a good balance between private and working life are 
important motivational factors to make the staff perform.  

Keywords: Measurment, performance, employee, motivation.  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1 Inledning
!  
Det inledande kapitlet syftar till att skapa ett intresse  och grundläggande förståelse. 
Inledningsvis kommer vi introducera bakgrund, problemformulering, frågeställningar, syfte 
och avgränsningar. I detta avsnitt kommer först ämnet att beskrivas för att sedan gå vidare 
med en problemdiskussion som ska leda till frågeställningar och syfte.   
!  

1.1 Bakgrund
Prestationsmätning har blivit ett viktigt verktyg inom styrning och används idag i mer eller 
mindre alla företag (Behn 2013).  Prestationsmätning går ut på att mäta något som gjorts eller 
presenterats inom företaget. Mätningen kan exempelvis bestå av tillverkningen av produkter, 
arbetsinsats, eller antalet nöjda kunder (Ax et al 2007).  Behn (2013) beskriver i sin artikel att 
prestationsmått är viktiga framförallt för att göra bedömningar, kontrollera, motivera, ta 
lärdomar och att göra förbättringar inom verksamheten. 

Debatten kring prestationsmätning tog på allvar fart efter att Johnsson och Kaplan släppte sin 
inflytelserika bok “ Relevance Lost” från 1987 där författarna kritiserar de finansiella 
prestationsmåtten och användande av dessa (Lind & Lönnqvist 1998). Detta bidrog till att 
mätningar av icke-finansiell karaktär växte fram. Kritiken bidrog till att en del nya system för 
mätning introducerades som kompletterar de finansiella måtten med de icke finansiella. Ett 
känt system som utvecklades är Balanserade styrkort, vars syfte är att förbättra företagets 
prestationer genom att komplettera icke-finansiella mått med finansiella (Kaplan 2001). 

Samtidigt som prestationsmätningar har fått en allt större betydelse inom företag så har även 
personalen fått en större roll inom företagens prestationsmätningar (Neerly 1999). Allt fler 
företag har insett hur viktigt det är att involvera personalen för att på det viset skapa större 
engagemang och motivation (Gryman 2011). Enligt Stum (2012) behöver man uppnå 
personalens grundläggande behov på en arbetsplats som är säkerhet, belöningar, 
tillgänglighet, karriärmöjlighet och balans mellan arbetsliv och privatliv för att personalen ska 
må bra och bli motiverade. Genom att motivera personalen förbättras deras prestationer vilket 
i sin tur förbättrar företagets prestationer (Merchant och Van der stede 2012). 
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1.2 Problemdiskussion 

Som nämnts i bakgrund är prestationsmätning användbart inom företag för att få större 
kännedom om bristerna inom organisationen och för att göra det lättare att fatta beslut och 
styra företaget. Användningen av prestationsmåtten är däremot inte alltid lika enkel. Neely 
och Bource (2000) går in på att 70 procent av alla mätningar blir mindre lyckade. Forskarna 
kring ämnet går in på att det finns två anledningar till detta. För det första är mätsystemen 
dåligt utförda och otydliga. Den andra anledningen är att mätningen kan vara svår att 
implementera. Misstaget många företag gör är att gå direkt in på vad som ska mäta istället för 
börja kolla på företagets strategi och vision och utforma mätningarna utifrån hur 
verksamheten bör drivas (Neely och Bource 2000). 

Sedan 1980 har framförallt användandet av de finansiella måtten ifrågasatts. Kritiker menar 
att de finansiella måtten är allt för aggregerade och att de har en alldeles för liten påverkan på 
styrningen. Att en redovisning är aggregerad innebär att den inte är tillräckligt specifik för de 
mått och objekt som företaget följer upp, vilket kan leda till att många viktiga detaljer inom 
redovisningen glöms bort (Lind & Lönnqvist 1998). 

Problematik med de aggregerade rapporterna är att det kan vara svårt att se en koppling 
mellan händelser i verksamheten och informationen i rapporten. Detta har bidragit till att de 
icke - finansiella måtten fått en större betydelse under de senaste decennierna, där viktiga 
mätfaktorer kan vara kundnöjdhet, kvalitet och kompetens hos anställda (Lind & Lönnqvist). 
Finansiella mätningar har en del brister som att de ger för lite information angående vad som 
skapar framtida värde Genom att lägga fokus på de icke - finansiella måtten och komplettera 
dessa med de finansiella måtten kommer företagets prestationer att förbättras (Kaplan 2001). 

Sommestad (2011) skriver att delaktighet och engagemang på en arbetsplats skapar glädje, 
samtidigt som för mycket kontroll och övervakning inom en verksamhet bidrar till att 
personalens trivsel minskar. Sommerstad (2011) menar att all kontroll och övervakning på 
personalen  har en negativ inverkan på prestationera på arbetsplatsen. Enligt Gryman (2011) 
har personalens engagemang och motivation en stor betydelse för företagets prestationer och 
lönsamhet. Författaren skriver att detta har blivit ett problem för många företag och går in på 
att amerikanska företag går i förlust med 300 miljarder dollar varje år tack vare att en stor del 
av personalen saknar engagemang och motivation. 

Utifrån vår diskussion är det intressant att undersöka användandet av prestationsmåtten, 
vilken påverkan de har på personalen samt hur företag motiverar personalen för att förbättra 
prestationerna. För att skapa större fokus kommer studien inriktas mot revisionsbyråer. 
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1.3 Frågeställning

Utifrån vår problemdiskussion har frågor dykt upp som vi tycker är relevanta att titta närmare 
på̊ och förhoppningsvis besvara under studiens gång. Frågor som vi tycker är relevanta för att 
uppnå̊ studiens syfte är följande: 

• Hur kan prestationsmätning användas inom revisionsbyråer? 
• Hur blir de anställda påverkade av prestationsmätning? 
• Hur kan företag motivera personalen för att förbättra deras prestationer?             

                 

1.4 Syfte

Syftet med studien är att få en större förståelse om hur prestationsmätning kan användas inom 
revisionsbyråer, hur personalen blir påverkade av prestationsmätning och hur företaget kan 
motivera personalen för att förbättra deras prestationer.  

2 Metod
�
Här presenteras de olika arbetssätt och metoder vi kommer använda oss av för att genomföra 
studien och besvara dess syfte och frågeställningar.  
!  
Studien som har undersökts är beskrivande och analytisk i och med problemformuleringen 
och studiens syfte. Det som kännetecknar en beskrivande undersökning är att den vill få en 
större kunskap och bättre insikt av ett fenomen, det vill säga hur något är i en specifik 
situation (Jacobsen 2002). Undersökningen har gjorts utifrån ett företagsekonomiskt 
perspektiv.   

2.1 Datainsamlingsmetoden
En kvalitativ undersökning har använts i studien i form av intervjuer för att få fram 
information som ska besvara våra frågeställningar. Jacobsen (2002) skriver att en kvalitativ 
undersökning är mest lämplig för att få en klarhet i vad som ligger i ett begrepp eller fenomen 
(Jakobsen 2002). Enligt Wiberg (2002) är syftet med en kvalitativ forskning att klargöra ett 
fenomens karaktär eller fenomen.  Den kvalitativa metoden anses relevant då vi vill fördjupa 
oss i ett oklart ämne och få fram ett samband mellan teorin och kontext. Den kvalitativa 
studien är bra då informationen blir mer spontan och öppen, vilket underlättar vår studie om 
hur företag jobbar med prestationsmätning. En kvalitativ undersökning understryker närhet 
mellan oss som undersöker och de som undersöks genom antingen intervjuer eller observation 
(Jakobsen, 2002).  I vårt fall har det varit lämpligt att samla in empiri med hjälp av intervjuer, 
då vi vill få andra människors syn kring ämnet. Data har under intervjuerna spelats in för att 
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lägga större fokus på vad intervjupersonen hade att säga. Båda skribenterna var delaktiga i 
intervjun där den ena antecknade och den andra ställde frågor. 

2.1.1 Primärdata 
För att få svar på frågeställningarna vände vi oss till två revisionsbyråer, BDO och Nyström 
och partners. Intervjuerna inom BDO har varit besöksintervjuer för att bilda mer djupgående 
diskussioner och på det viset få fram tydligare och bättre information. Många intervjuer 
gjordes i grupp där Vice VD och VD intervjuades ihop, och medarbetarna ihop. 
Gruppintervjuer är precis som alla kvalitativa intervjuer lämpligt för att utveckla ny kunskap 
om ett fenomen eller utveckla en problemställning (Jacobsen 2002).  Detta upplevdes i 
efterhand positivt då intervjupersonerna kunde diskutera och komplettera varandras svar 
vilket också visade att de tänkte likt och gav liknande svar. 

Det har även gjorts telefon och mailintervju med Jönsson som är auktoriserad revisor vid 
redovisningsbyrån Nyström & Partners revision i Löddeköpinge. Jönsson fick vi kontakt med 
via vänner.  När vi sammanställde intervjuerna såg vi en röd tråd och sammanhängande svar 
från respondenterna. Därav räckte det med de fyra intervjuer som gjordes.  

Under studiens gång har gamla frågorna kompletterats med nya och intervjuerna har gjorts två 
gånger för att säkerhetsställa att all nödvändig information samlas in. Intervjuerna som 
gjordes i efterhand gjordes via mail för att samla in svaren så snabbt som möjligt. Jacobsen 
(2002) nämner fördelar med upprepande intervjuer. Författaren skriver att ju mer man vill gå 
in på djupet och förstå ett enskilt fall, desto viktigare blir det att upprepa intervjuer med 
samma intervjuobjekt. 

2.2. Sekundärdata
Tidigare forskning har gjorts kring ämnet. Sekundärdata används för att skapa en uppfattning 
kring ämnet (Jacobsen 2002).  Sekundärdata kommer främst från  böcker och vetenskapliga 
artiklar för att uppnå studiens syfte. Databaser vi använder oss av för att få fram artiklarna är 
framförallt Google Schooler och Halmstad Högskolans bibliotek. Stort fokus har varit på att 
hitta bra vetenskapliga artiklar från forskare för att skapa trovärdighet i uppsatsen. Mycket 
energi har även lagts på att hitta lämplig litteratur för frågeställningarna. Vanliga sökord som 
har används under studien är: 

- Performance measurement  
- non-financial measurement 
- Balanced Scorecard 
- Employee Engagement 
- Employee Motivation 
- Herzberg two factor theory  

2.3 Utformning av intervjuformulär
Teorin som tagits fram i studien har lagt en grund för frågornas utformning inför intervjun. 
Intervjuformuläret för VD och HR-chef består av sex huvudfaser som ska hjälpa oss besvara 
frågeställningarna. Dessa faser är: användning av prestationsmått, balanserat styrkort, 
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riktlinjer, komplikationer med mätning, påverkan på personal och motivation av personal. 
Detta för att få en helhetsbild om hur prestationsmätning kan användas, men även hur 
personalen påverkas och motiveras. I avsnitten användning av prestationsmått, balanserat 
styrkort, riktlinjer och komplikationer med mätning är tanken att vi ska få en förståelse om 
hur prestationsmätning kan användas inom revisionsbyråer. I avsnitten som handlar om 
påverkan på personal och motivation kommer samtliga VD och HR-chef att berätta om hur 
prestationsmätning påverkar personalen och hur man jobbar med att motivera de anställda. 

Intervjuformuläret för personal delas in i två huvudfaser, påverkan på personal och 
motivation. Efter intervjuerna har det visat sig vara tydliga kopplingar mellan personalen  och 
styrelsens svar om hur personalen påverkas av prestationsmått och hur de motiveras. Då 
samtliga sex respondenter hade liknade åsikter ansåg vi att vi inte hade fått ut något mer av att 
göra ytterligare intervjuer.  

2.4 Urval
Jacobsen (2002) nämner att det är viktigt att få en förståelse om vilka som är lämpliga att 
intervjua. Större delen av informationen som kommer från studien har samlats in via 
personliga intervjuer, både med personalen för att se hur dessa påverkas av 
prestationsmätning, men även personer i styrelsen och HR-chef för att se hur användningen av 
prestations måtten går till och hur dessa påverkar personalen. Vid urvalet har vi vänt oss mot 
två revisionsbyråer som heter BDO och Nyström & Partners. 
2.4.1 Respondenter
Stefan Rurfors - 10 April - VD- BDO revision 
Lars Wilhelmsson - 10 April- vice VD BDO revision 
Marie Jönsson - 18 april - Revisor - Nyström och partners  

Daniel Wetterling - 10 April - HR-chef - BDO revision 

Sara Johansson - 10 april -Anställd Revisor konsult- BDO revision 
Robert Jonsson- 10 April- Anställd- Revisorsassistent BDO revision 

2.5 Validitet
Validitet innebär att empirin ska vara giltig och relevant att vi mäter det som är avsett att 
mätas (Bryman 2018).  Giltighet kan definieras som att det som undersöks är det som 
menades att undersökas från första början och relevant innebär att det som mäts i en 
organisation vid en tidpunkt kan vara relevant i andra organisationer. Man kan dela in validitet 
i intern och extern giltighet (Jacobsen 2002). Den interna giltigheten handlar om vi verkligen 
mäter det vi vill mäta, det vill säga om vår undersökning stämmer med verkligheten (Bryman 
2018). Genom att utforma intervjufrågor utifrån teorin visar vi på god intern giltighet. Extern 
giltighet handlar om mätningen är giltig i andra sammanhang utöver det som undersökts 
(Bryman 2018). För att få en god extern giltighet har vi försökt att göra ett lämpligt urval av 
forskningsobjekt. 

!  5



2.6 Reliabilitet
Reliabilitet visar hur tillförlitlig och trovärdig en mätning är, med andra ord om det går att lita 
på undersökningen. Den rör frågan om ett resultat hade blivit detsamma om undersökningen 
hade genomförts på nytt, eller om det hade påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga 
betingelser. Bryman (2018) går in på två typer av reliabilitet, dessa är extern och intern 
reliabilitet. Extern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas. 
I en kvalitativ forskning är detta svårt att uppnå då resultatet kan påverkas av exempelvis 
följdfrågor och förkunskaper (Bryman 2018) 

Intern reliabilitet handlar om hur överens man är av det man ser och hör (Bryman 2018). 
Genom en god kommunikation under hela studien har vi försöka uppnå detta. Vidare har en 
bra intern reliabilitet försökt uppnås där tre av fyra intervjuer har varit besöksintervjuer då vi 
anser att det är lättare att tolka vad intervjupersonen säger när man är fysiskt närvarande. 

2.7 Metoddiskussion
Fördelen med besöksintervjuer är att man får större inblick om hur organisationer jobbar. 
Intervjun blir även mer öppen och spontan vilket kommer underlätta studien och där 
intressanta kopplingar kan dras mellan den insamlade empirin och teorin (Jacobsen 2002). 

Nackdelen med att göra besöksintervjuer är att det är tidskrävande i förhållanden till studiens 
längd (Jacobsen 2002). Då mycket information kan komma från intervjun kan det vara svårt 
att komma ihåg allt. För att ta del av så mycket information som möjligt har vi spelat in och 
skrivit ner all insamlad data för att vid ett senare skriva ner och ta del av den viktigaste och 
mest relevanta informationen som vi fått ut. 

Det finns både för- och nackdelar med gruppintervjuer.  Det som gör gruppintervjuer 
överlägsna i förhållande till individuella är att gruppintervjuer får fram varför människor har 
en speciell synpunkt. I en gruppdiskussion måste den enskilde argumentera för sina 
synpunkter och samtidigt kan man se hur dessa synpunkter kan utvecklas diskussionen. Att 
göra gruppintervjuer kan vara positivt för att få en klarhet i individens erfarenhet. Genom att 
samtala med flera personer får deltagarna perspektiv och utvecklar sin uppfattning under 
själva processen. Om en person inte förstår frågan kan de andra hjälpa till (Jacobsen 2002). 
Det negativa med gruppintervjuer är att det kan finnas risk att meningsutbyten begränsas 
genom att respondenterna säger samma sak eller att en enda person dominerar diskussionen 
(Jacobsen 2002). Under intervjuerna tänkte vi på detta och om det var någon som pratade 
mindre var det viktigt för oss att ingripa och kommentera detta för att få samtliga 
respondenter att delta.  

Under studien har även mail och- telefonintervju genomförts med Jönsson. Fördelarna är att 
svaren samlas in snabbt. Konsekvenserna är att svaren inte blir lika utvecklade som på 
besöksintervjuer och möjligheter till följdfrågor försvinner (Jacobsen 2002). Under studien 
har nya frågor kompletterats med gamla för att få svar på det som var oklart.  

Då VD:n är förälder till den ena skribenten har vi fått olika förmåner tack vare detta. VD:n 
valde exempelvis ut lämpliga medarbetare till intervjun. Konsekvenserna kan bli att VD väljer 
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ut de personer som står honom nära och som ger de ”bästa svaren” ur företagets synvinkel. 
Under intervjuerna har vi tänkt på detta och varit kritiska och objektiva för att studien inte ska 
vinklas.  

3. Teori och tidigare forskning
!  
I det här avsnittet kommer lämpliga teorier att presenteras. Underlaget kommer lägga grund 
för studiens utformning och analys, där teorin sätts i relation till det empiriska materialet.  
!  

3.1 Vad är Prestationsmätning?

Begreppet prestation innebär vad som har åstadkommit, har utförts eller genomförts eller som 
i framtiden ska åstadkommas, utföras eller genomföras, helt enkelt vad som har presterats 
eller som ska prestera. Prestationsmätning innebär att man mäter olika aspekter på 
prestationer. Ett prestationsmått utgör ett tal eller en annan storhet som i komprimerad form 
ger information om en prestation. Exempel på det kan vara vad en prestation har kostat, hur 
lång tid en prestation planeras att ta eller tog att genomföra, vilken kvalitet utförandet av en 
prestation har haft och vad företagets kunder anser är viktiga aspekter på en prestations 
genomförande. Prestationsmått kan även vara nyckeltal, styr tal och styrmått (Ax et Al 2007). 
Behn (2013) beskriver i sin artikel att prestationsmått är viktiga framförallt för att göra 
bedömningar, kontrollera, motivera, ta lärdomar och att göra förbättringar.  

Prestationsmått kan delas in i finansiella och icke-finansiella mått. Både finansiella och icke-
finansiella mått är nödvändiga inom ett företag. Att enbart fokusera på de finansiella måtten 
kan leda till ett kortsiktigt handlande som kan bli dysfunktionella för företaget. Det viktiga är 
att de olika måtten kan kopplas ihop till varandra och att man hittar en balans (Lind & 
Lönnqvist 1998).  

3.2. Icke finansiella prestationsmått
Under de senaste decennierna har andelen icke - finansiella prestationsmått ökat. Allt fler 
företag tar större hänsyn till att mäta icke-finansiella objekt som kundlojalitet, de anställdas 
välmående och trivsel samt andra mätningar som inte är av finansiell karaktär. De icke-
finansiella måtten tar inte hänsyn till de finansiella delarna i företagen utan mer andra faktorer 
runt omkring (Ittner & Larker 2003).  Några andra exempel på icke finansiella prestationsmått 
är tid, personal, kunder, produktivitet, kvalitet, miljö leverantör och samhälle (Ax et Al, 
2007).  

3.3 Användning av prestationsmått
Många företag gör misstaget att de direkt går in på vad de ska mäta, istället för att kolla på 
organisationens strategikarta. Strategikartan förklarar företagets strategi och hur 
verksamheten bör drivas. Alldeles för många organisationer gör misstaget att de inte utformar 
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måtten utifrån företagets strategi. Istället är många prestationsmått tagna från luften. Vidare 
menar Neely och Bourne (2000) att man ska välja ut några få mått, men att dessa mått ska 
vara relevanta för organisationen (Nelly och Bourne 2000). 

Det är viktigt att hitta en bra balans mellan de finansiella och icke-finansiella måtten. 
Nackdelen med den traditionella prestationsmätningen var att man la alldeles för stort fokus 
på de finansiella måtten och glömde mäta andra viktiga faktorer som har påverkan på 
företagets lönsamhet. En vanligt förekommande modell som kombinerar de finansiella måtten 
med de icke finansiella är Balanserade styrkort (Kaplan 2001). Mer om detta kommer i nästa 
avsnitt.  

Behn (2018) nämner sju anledningar till att använda prestationsmått. Den första anledningen 
till att man använder prestationsmått är för att kunna utvärdera prestationerna. Kontroll är 
viktigt för att se hur underordnade sköter sig. Vidare ger måtten underlag till budgeten och 
vilka projekt man ska lägga pengar på. Måtten är viktiga för att motivera. Genom att motivera 
de anställda kan man öka deras individuella prestationer som i sin tur påverkar företagets 
prestationer på ett positivt sätt. Att promota är nästa steg som innebär att övertyga lagstiftare, 
intressenter, journalister och medborgare att företaget gör ett bra jobb. Med prestationsmåtten 
kan företaget ta lärdomar om vad som funkar och inte funkar och varför det är på det viset. 
 Om något inte funkar kan företaget göra förbättringar och granska vad man ska göra för att 
förbättra prestationerna. 

3.4. Balanserat styrkort
Under 1980 talet började allt fler kritisera de traditionella prestationsmätningarna. Kritiker 
menade att man la för stort fokus på de finansiella mätningarna vilket är en kortsiktig lösning 
för företag. Om ett företag ska fungera på lång sikt skulle man komplettera den finansiella 
mätningen med den icke - finansiella. Därmed introducerades ett nytt sätt för mätning, 
balanserat styrkort (Hoque 2014). Balanserat styrkort är ett exempel på ett prestations 
mätningssystem (Anthony & Govindarajan 2001).  I början var det Balanserade styrkorten 
utvecklat mot den privata sektorn, men har tack vare sitt förbättrade sätt för mätning även 
utvecklats mot den offentliga sektorn (Nilsson 2010). Begreppet Balanserat styrkort återfanns 
för första gången år 1992 i en artikel i Harvard business review. Skaparna av de balanserade 
styrkorten är Robert S Kaplan och David Norton. Syftet med de balanserade styrkorten kan 
sammanfattas i uttrycket “ What you measure is what you get”.  Det balanserade styrkortet 
som kan ses som ett instrument för mätning tar inte enbart hänsyn till de finansiella delarna i 
en organisation, utan mäter även tre andra delar: kundperspektiv, lärandeperspektiv och 
processperspektiv (Hoque 2014). Med hjälp av ett balanserat styrkort ska företaget försöka 
hitta en balans mellan de olika strategiska mätperspektiven (Anthony & Govindarajan 2001). 

Inom det balanserade styrkortets kundperspektiv mäter man kunders prestationer. Exempel på 
mätobjekt kan vara antalet nya kunder, kundlojalitet samt värdeskapande faktorer för 
kunderna. Process perspektivet mäter de operativa prestationerna inom en organisation som 
kostnader, kvalitet och cykeltider. Detta för att se vad som skapar värde för kunderna och för 
att minska på de operativa kostnaderna. Innebörden av lärandeperspektivet är mål och mått 
som verkar för organisationens lärande och tillväxt. Typiska mätfaktorer är de anställdas 
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motivation, kompetens och informationssystemets prestanda. Det finansiella perspektivet 
återspeglar företagens finansiella mätningar som exempelvis nyckeltal som räntabilitet på 
sysselsatt kapital, kassaflöde, lönsamhetsuppföljning och försäljningsvolym. De olika måtten 
inom det balanserade styrkortet kan påverka varandra sinsemellan, vilket leder till att det blir 
viktigt att hitta konkreta kopplingar och en balans mellan måtten i de olika perspektiven. Att 
enbart mäta hur bra det går för ett företag ekonomiskt är ett kortsiktigt handlande. Sedan 
införandet av de Balanserade styrkorten har företag kunnat implementera nya strategier som 
har bidragit till effektiv prestation förbättringar. (Kaplan 2001) 

För att få fram ett balanserat styrkort utgår företagsledningen från företagets vision som sedan 
bryts ner i en strategi. Företagets vision lägger en grund om vad som ska ingå i styrkortet. Det 
är viktigt att det finns en tydlig koppling mellan företagets vision via strategin till de mål som 
återfinns och att det är tydligt för företaget om vad de vill uppnå och mäta (Kaplan 2001). 
Balanserade styrkortet är ett verktyg för företagsledningen. Företagsledningen utvecklar de 
mått som är nödvändiga för att företaget förverkligar sin vision och strategi. 
Företagsledningen använder de balanserade styrkorten för att implementera strategin. I de 
balanserade styrkorten kan man se en hierarkisk prägel där företagsledningen tar initiativet 
och vet vad som är bäst för företaget. Efter att företagsledningen kommit fram till en 
inriktning är nästa steg att driva igenom den med prestationsmätning (Lind & Lönnqvist 
1998). 

3.5 Riktlinjer för prestationsmätning
För att kunna uppnå sina mål inom företaget när det kommer till prestationsmätning så är det 
en hel del riktlinjer som måste beaktas. 

Man kan säga att prestationsmätningen består av tre delar. 
1. Designa prestationsmått  
2. Implementera prestationsmått 
3. Användning av prestationsmått 

Designa prestationsmått 
Innan man kan använda prestationsmåtten är det viktigt att i den första fasen identifiera 
lämpliga mätobjekt. Företaget analysras oftast över en viss period.  De prestationer som 
fokuseras och mäts bör vara utformade efter företagets strategi och vision (Bourne & Mills 
2000). Anthony & Govindarajan (2001) är inne på samma spår och nämner att målet med 
prestationsmätning är att utforma prestationsmätningarna utifrån strategin, där ledningen tar 
fram mätningar som är bäst kopplade till strategin för att förtydliga målen och riktlinjerna. 
Frågan företagen måste ställa är vad man behöver göra för att vinna (Schneier 1986). 

Implementera prestationsmått 
När strategin är tydlig gäller det att implementera prestationsmåtten. Den andra fasen handlar 
om att implementera de system och modeller som gör det möjligt för företagen att samla in 
regelbundna mätningar.  Denna process består av datainsamling, sortering och distribution av 
lämplig information. Datorprogram används för att samla in och presentera tidigare samt nya 
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mätningar i systemet (Bourne & Mills 2000). Företaget bör fokusera på ett fåtal mätningar då 
risken finns att målen blir otydliga med för många. (Anthony & Govindarajan 2001). 

Användning av prestationsmått 
Att mäta är bara en del av prestationsmätningar. Ett forum behövs för att granska, följa upp 
och framförallt att komma överens om mätningarna. För att göra detta hålls regelbundna 
möten av styrelsen och ledare som ansvarar för prestationsmåtten. Här brukar man diskutera 
både framsteg och vad som behöver förbättras (Bourne & Mills 2000). Även Anthony & 
Govindarajan (2001) går in på betydelsen av feedback och vikten av att ta lärdomar och att 
granska mätningarna i efterhand. Att granska mätningarna är nödvändigt för att verksamheten 
ska kunna drivas framåt och utveckla nya strategier inom verksamheten.  

För att prestationsmätningarna ska vara effektiva bör de vara utformade efter sex kriterier, 
kontrollerbarhet, punktlighet, kongruens, noggrannhet, förståeliga och kostnadseffektiva. 
Kongruens innebär att mätningarna ska utformas efter verksamhetens strategi. 
Kontrollerbarhet handlar om att mätningarna ska kunna kontrolleras och personen som 
ansvarar för ett visst mått ska kunna kontrollera och påverka prestationsmåttet. Punktlighet 
handlar om tiden mellan personalens agerande, mätningen och återkopplingen. Mätningarna 
bör vara noggranna. Vidare bör mätningarna vara förståeliga vilket innebär att samtliga bör 
förstå syftet med mätningarna och vad det är man mäter. Man bör ha förståelse för de 
prestationsmått som är relevanta och kopplade till arbetsuppgifterna. Man bör även kunna 
påverka de prestationer som mäts och som man ansvarar för. En god förståelse är viktigt för 
att kunna granska och göra förbättringar. Slutligen bör måtten utformas så kostnadseffektivt 
som möjligt (Merchant 2006).  

Prestationsmål bör knytas till valda mått på prestationer. Detta innebär att ett prestationsmål 
anger den nivå på prestationsmåttet som eftersträvas. Till exempel att försäljningen ska under 
nästa kvartal uppgå till minst 2 000 000 kr. Själva prestationsmålet kan ha fastställs på olika 
grunder. Företaget kan även ha olika krav på prestationsmålet. Men det kan också vara så att 
prestationsmålet inte har några större krav eller grunder. 
Prestationsmålen bör vara motiverande. En viktig sak med prestationsmålen är att de anställda 
är informerade om syftet med prestationsmätningarna och betydelsen av att nå de 
prestationsmål som ställs upp (Ax et, Al 2007). 

Personalen bör ha kunskap om hur de prestationer som mäts och som man har ansvar för kan 
påverka. Till exempel i ett företag mäts produktkvaliteten kontinuerligt, och 
produktionschefen är den person som ansvarar för att den ligger på acceptabel nivå. 
Personalen måste då ha kunskap om hur produktkvaliteten kan påverkas (Ax et, Al 2007). 

Personalen bör informeras om utfallet av prestationsmätningen. 
En viktig sak är att informera personalen om utfallet av de prestationsmätningarna som ägt 
rum det vill säga att man återrapporterar dessa. Detta bör ske utan onödiga dröjsmål. Är det så 
att det arbete som har genomförts inte har gjort den avsedda effekten så behöver det justeras 
innan alltför lång tid har gått (Ax et, Al 2007). 
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3.6 SMART System 
Strategi, mätning, analys, rapport och teknik (SMART) systemet skapades av  
Wang Laboratories. Detta då man upplevde missnöje med de traditionella prestationsmåtten. 
SMART systemet kan visas genom en prestationspyramid som består av fyra nivåer. 
Pyramiden visar sambanden mellan företagets vision, mål och strategi och hur dessa kan 
kommuniceras inom verksamheten. Högst upp i pyramiden är företagets strategi och vision. 
Här sitter ledningen som fördelar resurser till de olika nivåerna. Ledningens strategi bryts ner 
i mål som förmedlas ner i pyramiden. Verksamhetens strategi ska kunna kopplas till de olika 
prestationsmått. Mätningarna kan ses som en länk mellan ledningen och den operativa 
verksamheten. I den andra nivån mäter man marknads och finansiella mål. Tredje nivån består 
av kundnöjdhet, flexibilitet och produktivitet. För att uppnå den tredje fasen utgår man från 
specifika kriterier i den fjärde och sista fasen. Dessa är kvalité, leverans, process tid, och 
kostnader. Med hjälp av prestationspyramiden och mätningarna kan företaget förbättra sitt 
resultat och genomförande av företagsstrategier(Ghalayini & Noble 1996).  

!          
             
        Figur 1. Ghalayini & Noble (1996). 
                                         
             
                                 

3.7 Komplikationer som kan uppstå med mätning
Det är vanligt förekommande att mätningar blir mindre lyckade inom företag.  Neely och 
Bource (2000) beskriver i sin artikel att det finns två anledningar till detta. Den ena 
anledningen de tar upp är att mätsystemen är dåligt utförda och otydliga. Den andra 
anledningen är att mätningen kan vara svår att implementera.  
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Sedan mitten av 1980 talet har framförallt de finansiella prestationsmåtten ifrågasatts. De har 
kritiserats för att vara alltför aggregerad och inte aktuell för att ha någon påverkan på 
styrningen. Kritiker menar att den är irrelevant, svårtolkad och felaktig. Med aggregerad 
redovisning menar man att informationen inte är tillräckligt specifik för de mått och objekt 
som företaget följer upp. Detta kan innebära att många viktiga detaljer inom redovisningen 
glöms. Det som mäts är för grovt och orsakerna om måttens utfall är svåra att se. Svårigheter 
med de aggregerade rapporterna är att det kan uppstå problematik med att se kopplingen 
mellan händelser i verksamheten och informationen i rapporten. Detta har gjort de icke-
finansiella prestationsmåtten har fått en större betydelse under åren (Lind & Lönnqvist 1998). 
Neely (1999) nämner i sin artikel the performance measurement revolution vissa brister med 
finansiella prestationsmått. Bristerna han tar upp är framförallt att mätningarna är kortsiktiga, 
att de inte tar hänsyn till vad konsumenterna vill ha och hur det går för konkurrenterna. Vidare 
nämner han att de har brister med att ge information om kvalitet, respons och flexibilitet.  

De senaste åren har allt fler företag börjat använda sig av de icke-finansiella måtten. Men 
fortfarande är det många företag som inte ser betydelsen och de samband som kan uppstå av 
de icke-finansiella måttens användning och påverkan och hur dessa mått ska ge en positiv 
påverkan på företagets lönsamhet. Det är vanligt att företagen inte vet vad de ska mäta vilket 
kan leda till att de mäter för mycket, vilket kostar både tid och pengar för företaget (Ittner & 
larcker 2003) 

Karlsson (2016) beskriver att ett problem med mätning är att många företag lägger en alldeles 
för stor vikt på det som mäts och utvärderas, vilket gör att man glömmer bort andra viktiga 
delar inom verksamheten. Dessa delar faller tillbaka i skuggan och glöms bort. Vidare så kan 
de standarder och mål företaget satt upp skapa en snäv bild av vad företaget faktiskt vill 
uppnå. Fokus har varit att mäta och värdera hastighet och mängd, men inte lyckats med 
aspekter som kvalitet rättvisa och demokrati. Anledningen till detta är för att det har visat sig 
vara svårt att omsätta vissa viktiga utfall till kvantitativa faktorer.  

Ittner & larcker (2003) beskriver i sin artikel att företag gör fyra misstag vid prestations 
mätningar. Det första misstaget är att mätningen inte är kopplad till företagets strategi. Det 
andra misstaget är att man inte validerar länkarna. Vidare misstag företag gör är att man riktar 
in sig på fel prestationsmål. Icke - finansiell information är inte alltid fördelaktig och i det här 
fallet kan fel prestationsmål innebära en negativ ekonomisk avkastning för företagen. Ett 
exempel på detta man tar upp i artikeln är ett företag som hade som mål att ha 100 procent i 
kundnöjdhet. Företaget tog däremot inte hänsyn till sambandet mellan kundnöjdhet och hur 
mycket pengar kunderna genererar till företaget. Faktum var att kunderna som kände sig 80 
procent tillfredsställda kunde generera mer pengar till företaget än de som var 100 procent 
tillfredsställda. Det fjärde och sista misstaget är att mätningarna görs inkorrekt. Här gör 
många företag misstaget att de samlar in data innan de vet vad de faktiskt vill mäta (Ittner & 
larcker 2003).  

3.8 Mätningens påverkan på anställda
Samtidigt som prestationsmätningar har fått en allt större betydelse inom företag så har även 
de anställda fått en större roll inom företagens prestationsmätningar. Neerly (1999) beskriver 
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att det finns olika anledningar till detta.  För det första har prestationsmätning en koppling till 
målsättning, mätning, feedback och belöning, vilket oftast kan kopplas till personalen. Vidare 
har ett flertal organisationer genomgått nedskärningsprogram de senaste åren. En av de 
utmaningar som dessa organisationer står inför är att motivera de människor som förblir när 
nedskärningsprogrammet har slutförts. Genom mätningar förtydligas prestationsförväntningar 
på de anställda, vilket i sin tur förtydligar de anställdas arbetsuppgifter och gör arbetet lättare 
(Neerly 1999). Enligt Francos, Lucianetti och Bourne (2012) blir rollerna på arbetsplatsen 
tydligare tack vare prestationsmätningen och det leder till ökad tillfredställelse på jobbet.  

Engagemang har blivit viktigt inom organisationer då personalens prestationer har en 
koppling med företagets lönsamhet (Shoaib & Kohli 2017). Vidare berättar Gruman (2011) i 
sin artikel performance management and employee engagement om hur viktigt det är att 
involvera de anställda i arbetet och ge dem friare roll för att på det viset motivera dem och 
skapa större engagemang. Pollit & Brown (2008) är inne på samma spår och berättar att 
engagemang har en stark koppling till personalens prestationer. Ökat engagemang motiverar 
personalen till att förbättra deras attityd och prestationer, vilket i sin tur har en positiv 
påverkan på organisationens prestationer och lönsamhet. Francos et, Al (2012) berättar i sin 
artikel att prestationsmätning motiverar och engagerar medarbetarna till att uppnå de 
strategiska målen i verksamheten.  

Ett flertal modeller och teorier har utvecklats kring för att förbättra engagemang hos de 
anställda. Det finns tre psykologiska faktorer som påverkar en persons engagemang. Dessa är 
psykologisk meningsfullhet, psykologisk säkerhet och psykologisk tillgänglighet. 
Meningsfullhet uppnås när personalen känner sig värdefulla och känner mening i arbetet. 
Säkerhet innebär att en anställd ska kunna prestera utan att känna rädsla för att skada sin 
självbild, status eller karriär. Slutligen handlar tillgänglighet om hur tillgänglig en person är 
att ta sig an en roll. Det förknippas med de fysiska, känslomässiga och psykologiska 
resurserna som människan kan medföra i sina roller (Gruman 2011).  

Francos et, Al (2012) går in på olika effekter som prestationsmätning har på personalen. En 
effekt författarna går in på är att kommunikationen kring verksamhetens mål förbättras. 
Prestationsmätningen förbättrar kommunikationen och hjälper personalen att fokusera på det 
som är viktigt. Kaynak (2003) nämner om hur viktigt det är med en god och öppen 
kommunikation på arbetsplatsen för att få personalen att jobba ännu bättre. En bra 
kommunikation kring företagets strategier och mål ökar anställdas förståelse och därmed 
förbättrats även de anställdas prestations kvalité. Även Pollitt & Brown (2008) går in på 
betydelsen om att ha en bra kommunikation i en verksamhet. Författarna menar att det är 
viktigt att så tidigt som möjligt att kommunicera med medarbetarna om företagets strategi, 
mål och prestationsmål för att personalen inte ska känna sig isolerade i arbetet.  

3.9 Att motivera personalen för att förbättra prestationerna 
Att motivera de anställda för att öka deras prestationer är viktigt inom verksamheter. Ett sätt 
att motivera de anställda är genom belöningssystem. Belöningssystem har blivit allt viktigare 
inom företag. Belöningar är särskilt viktiga för att engagera och motivera de anställda när de 
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gjort något bra. En belöning kan vara allt som den anställda känner värde för. Detta kan t.ex. 
vara löneökning, bonus, jobb säkerhet och frihet (Merchant och Van der stede 2012). 

Belöningar kan vara både finansiella och icke - finansiella. Belöningar är viktiga då det finns 
en koppling mellan belöningar, motivation och prestationer (Ferreira & Otley 2009).  Anthony 
& Govindarajan (2001) är inne på samma spår och betonar vikten av belöningssystem för att 
uppnå verksamhetens syfte. Det är viktigt att belöningarna har värde för den anställda. 
Belöningar utan värde kommer inte motivera personalen (Merchant och Van der stede 2012). 
 Genom individuella belöningar motiverar man de anställda att uppnå både sina egna mål, 
men även företagets. Om en anställd inte får belöning för att ha gjort något bra, kan detta ge 
en negativ inverkan på personens prestationer (Ferreira & Otley 2009). 

Det är även vanligt förekommande med gruppbelöningar. Detta uppnås när man gjort något 
bra kollektivt. Gruppbelöningar har en del brister. Risken finns att vissa anställda blir mindre 
engagerade och åker snålskjuts. Det kan bli svårt att identifiera de individuella prestationerna 
och de anställda som inte har uppnått sina individuella mål kan få beröm för gruppens 
kollektiva mål (Ferreira & Otley 2009).  

En annan viktig del är att belöningar ska vara förståeliga. De anställda ska förstå orsaken 
bakom belöningen. Om de anställda inte förstår varför de får en belöning kommer de inte 
heller att bli motiverade. Det är viktigt att belöningen kommer i rätt tid efter prestationen. 
Slutligen bör belöningarna motivera de anställda på ett så kostnadseffektivt sätt som 
möjligt (Merchant och Van der stede 2012). Den stora anledningen till att människor stannar 
kvar i företag om man bortser från belöningar är att de är tillfredsställda med jobbet de gör, 
möjligheter till utveckling och karriär, samt att man känner att man tillhör en organisation 
med samma vision och mål som en själv (Merchant och Van der stede 2012). Jacobsen och 
Thorsvik (2008) är inne på liknande spår och menar att varierande arbetsuppgifter, bra 
arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter är viktiga motivationsfaktorer.  

Stum (2012) har utvecklat en pyramid som beskriver personalens behov på en arbetsplats som 
får de motiverade och förbättrar deras prestationer. Pyramiden består av fem nivåer. Första 
nivån är säkerhet. Den anställde måste känna sig både fysiskt och psykiskt säker på sin 
arbetsplats för att kunna prestera. Belöningar är nästa nivå som måste bli uppnådd för att 
personalen ska prestera. Personalen måste känna tillgänglighet och att man är en del av 
organisationen. Vidare är nästa nivå utveckling. Här vill personalen ha möjlighet till att lära 
sig nya saker, växa karriärmässigt och nya upplevelser på jobbet. Den sista nivån är jobb och 
livsharmoni. Det som är viktigt i denna nivå är att man har en balans mellan privat och 
arbetsliv för att kunna göra ett bra jobb (Stum 2012). 
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Figur 2. Arbetspyramid (Stum 2012) 

3.10 Hertzbergs två faktorer teorier 

Frederick Hertzberg (1996) är en forskare som har studerat två faktorer som påverkar en 
människas arbetstillfredsställelse och motivation. Dessa två faktorer kallar han för 
motivationsfaktorer och hygienfaktorer. Motivationsfaktorer innebär att man arbetar med 
själva arbetsuppgiften och när individen har lyckats med något, fått beröm, fått erkännande, 
fått ta ansvar, gått framåt och lärt sig något. Detta beror helt på individen och bestämmer en 
persons tillfredsställelse. Från person till person kan detta variera (Hertzberg 1996).  

Det finns både yttre och inre motivationsfaktorer. Yttre motivationer utgörs av konkreta 
faktorer då till exempel belöningar eller bestraffningar. Belöningar kan vara till exempel en 
högre lön, befordran och provision. Negativa motivationen kan vara till exempel att individen 
är rädd för att bli avskedad eller brist på befordran (Hertzberg 1996).  

Inre motivationen handlar om hur individen trivs på sitt arbete och dess arbetsuppgifter. Det 
finns två sätt som arbetsledaren kan motivera sina medarbetare. Kan vara genom antingen 
monetära belöningar och olika typer av förmåner eller genom att se till att den anställde 
tycker om sitt arbete och trivs med de arbetsuppgifter som den har (Hertzberg 1996).  

Hygienfaktorer är de faktorer som ligger utanför själva arbetsuppgiften och är de 
grundläggande faktorerna på en arbetsplats. Hygienfaktorerna innebär att de negativa 
skildringarna kretsar runt policy. Hygienfaktorerna kan bestå av exempelvis löner, relationer, 
administration, övervakning och arbetsförhållanden på individens arbete (Hertzberg 1996).  
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3.11 Sammanfattning teori
Prestationsmätning handlar om att mäta ett visst utfall. Måtten kan delas in i både finansiella 
och icke - finansiella där det är viktigt att företaget hittar en balans och använder sig av båda. 
Att enbart fokusera på de finansiella måtten kan leda till ett kortsiktigt handlande som kan bli 
dysfunktionelt för företaget. Det är viktigt att måtten kan kopplas till varandra (Ax et Al, 
2007). 

Prestationsmätningar kan man säga består av tre delar. Dessa delar är design, implementering 
och användning av prestationsmått (Bourne & Mills 2000). Prestationsmål bör knytas till 
valda mått på prestationer. Detta innebär att ett prestationsmål anger den nivå på prestations 
måttet som eftersträvas. Måtten bör vara tydligt utformade och förstås av personalen. Det är 
också viktigt att personalen har kunskap om de prestationer som mäts (Ax et Al, 2007). 

En vanligt förekommande modell för mätning är balanserade styrkort. Skaparna av de 
balanserade styrkorten är Robert S Kaplan och David Norton. Den traditionella mätningen 
fick kritik för att ha lagt för stort fokus på de finansiella måtten. Om ett företag ska fungera på 
lång sikt skulle man komplettera den finansiella mätningen med den icke - finansiella. 
Därmed introducerades ett nytt sätt för mätning (Hoque 2014). I början var det Balanserade 
styrkorten utvecklat mot den privata sektorn, men har tack vare sitt förbättrade sätt för 
mätning utvecklats det även mot den offentliga sektorn. Modellen består av fyra olika 
perspektiv. Dessa är finansiella perspektivet, kundperspektivet, lärandeperspektivet och 
processperspektivet (Kaplan 2001). 

Mätningar kan även innebära en del svårigheter. Neely och Bource (2000) beskrev i sin artikel 
att det kan bero på att mätningarna är otydliga och dåligt utförda. De finansiella mätningarna 
kan bli allt för aggregerade medans många företag inte ser samband mellan de icke finansiella 
mätningarna och hur dessa ska ge en positiv påverkan på företagets resultat.  Vidare lägger 
många företag alldeles för för stor vikt på det som mäts och utvärderas, vilket gör att man 
glömmer bort andra viktiga delar inom verksamheten. Enligt Ittner och Larcker (2003) gör 
företag fyra misstag. Misstagen är att mätningarna inte är kopplade till strategin, att man inte 
validerar länkarna, att man riktar in sig på fel prestationsmått och att mätningarna görs 
inkorrekt.  

Personalen har fått en allt större roll inom företagets prestationsmätningar. Mätningarna 
hjälper personalen att fokusera på det som är viktigt Neerly (1999). Det är viktigt att involvera 
personalen för att på det viset motivera dem och skapa större engagemang. Ökad engagemang 
förbättrar personalens attityd och prestationer, vilket i sin tur ökar har en positiv påverkan på 
organisationens prestationer och lönsamhet (Gruman 2011). En öppen kommunikation får 
personalen att jobba ännu bättre. En bra kommunikation kring företagets strategier och mål 
ökar anställdas förståelse och därmed förbättrar man även de anställdas prestations kvalite 
(Kaynak 2003). 

Genom att motivera personalen kan man förbättra deras prestationer vilket har en positiv 
effekt på företaget. Ett vanligt sätt att motivera personalen är genom belöningssystem 
(Merchant och Van der stede 2012). Belöningarna kan vara både finansiella och icke 
finansiella. Det är vanligt förekommande med grupp belöningar. (Ferreira & Otley 2009). Den 
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stora anledningen till att människor stannar kvar i företag om man bortser från belöningar är 
att dom är tillfredsställda med jobbet dom gör, möjligheter till utveckling och karriär, samt att 
man känner att man tillhör en organisation med samma vision och mål som en själv 
(Merchant och Van der stede 2012). Personalens behov på en arbetsplats kan beskrivas med 
hjälp av en pyramid som består av fem nivåer. Dessa behov är säkerhet, belöningar, 
tillgänglighet, möjlighet att växa och slutligen balans mellan arbetsliv och privatliv Stum 
(2012).   

Hertzberg två faktorer teori består av motivationsfaktorer och hygienfaktorer. 
Motivationsfaktorer innebär att man arbetat med själva arbetsuppgiften och när individen har 
lyckats med något, fått beröm, fått erkännande, fått ta ansvar, gått framåt och lärt sig något.  
Hygienfaktorer är de faktorer som ligger utanför själva arbetsuppgiften och den innebär att de 
negativa skildringarna kretsar runt policy. Det kan då vara administration, övervakning och 
arbetsförhållanden på individens arbete eller i ett företag (Hertzberg 1996) 

4. Empiri
!  
I detta kapitel kommer en presentation om studiens empiri där det kommer en genomgång 
kring de 4 olika intervjuerna som genomförts. För att underlätta läsning inleds kapitlet med 
en kort bakgrund om företag och respondenter Därefter presenteras den insamlade data. 
!  

4.1 Presentation av företag och intervjupersoner

4.1.1 BDO
BDO revision är idag världens femte största revisions- och rådgivningsorganisation med ca 67 
000 anställda i omkring 160 länder. I Sverige är det idag drygt 650 anställda på ett drygt 20-
tal kontor runt om i Sverige. BDO är en rådgivning och revisionsbyrå med mission om att 
hjälpa kunder växa och nå framgång varje dag. Byrån finns på ett 20 - tal orter runt om i 
landet. BDO kan fungera som en heltäckande affärspartner åt allt från enskilda firmor till 
börsbolag. Målet är att få kunderna att växa med hjälp av personligt engagemang och 
kreativitet. BDO jobbar med en öppen och inkluderande företagskultur där personer får chans 
att växa med tidigt personligt ansvar. BDO har fem värderingar: relationsdrivna, 
servicedrivna, progressiva, kompetenta och proaktiva som beskriver vad verksamheten står 
för, deras syn på omvärlden och förväntningar på medarbetare. RelationsDrivna innebär att de 
sätter människor främst där lagarbete och relationer är en viktig faktor för framgång. BDO 
brinner för service och har som mål att hela tiden leverera marknadens bästa kundupplevelse 
vilket har bidragit till att BDO har varit topp tre i SKI:s kundnöjdhetsmätningar de senaste 10 
åren. Att man är progressiva beskriver BDO som att man jobbar för en kultur där nya idéer får 
liv och där personalen har chans att växa både karriärmässigt och som människor. För att vara 
bäst på service gäller det att ha en bred branschkunskap och att ha kompetens. Slutligen ska 
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man vara proaktiva och ligga steget före, ta initiativ och hålla löften och leverera såväl mot 
kunder och medarbetare. Intervjun gjordes med Wilhelmsson, Rurfors, Wetterling, Johansson 
och Jonsson.   

4.1.2 Nyström & Partners revision i Löddeköpinge 
Nyström & partners startade år 1987 och har kontor i Helsingborg och Löddeköpinge. 
Kunderna består av både mindre och större företag med varierande ägarstruktur och stor 
branschspridning. Verksamhetens affärsområde är revision och man erbjuder tjänster inom 
framförallt kvalificerade skattefrågor, ekonomisk planering och kontroll, företagsvärdering, 
företagsköp och försäljning, generationsskiften, fåmans företagsfrågor ur ägares synpunkt och 
starta eget eller ändring av företagsform. Vidare kan Nyström & Partners även erbjuda tjänster 
inom redovisning och bokföring. Verksamheten ingår i kontaktnätet Crowe Horwath 
international vilket bidrar till specialkompetens och kontakter både inom och utanför Sveriges 
gränser. Intervjun gjordes med Jönsson. 

4.2 Intervju med Stefan Rurfors och Lars Wilhelmsson

4.2.1 Användning av prestationsmätning
Wilhelmsson och Rurfors går in på att det finns många anledningar till varför BDO använder 
prestationsmätning. Båda nämner att det är viktigt att kunna mäta sig mot andra inom samma 
marknad för att se vart man ligger. Vidare är mätningarna viktiga för att få högre lönsamhet 
och för att få ut information så att verksamheten kan fungera effektivare. Just effektiviteten är 
något som är viktigt då resurserna är begränsade. Wilhelmsson och Rurfors berättar om hur 
viktigt det är med mätningar för att ta lärdomar och att granska det som har varit bra och 
mindre bra och varför det har gått som det har gjort.  

Innan mätningarna tas fram är det viktigt att man först ser på företagets strategi och affärsplan 
och att inte mätningarna är tagna ur luften. Det är viktigt att se vad företaget står för och att 
sedan anpassa mätningarna efter företagets strategi berättar Rurfors och Wilhelmsson.  Inom 
BDO används finansiella och icke- finansiella mått. Finansiella mått som används inom 
företaget är omsättning per delägare, täckningsbidrag per delägare, resultat i förhållande till 
täckningsbidrag och debiteringsgrad delat på delägare. Resultatet delas ut till delägarna och 
jämför resultatet med hur många delägare det finns i regionen. Viktiga icke- finansiella mått 
som används är kvalite, personal och kundnöjdhet. Samtidigt menar Wilhelmson och Rurfors 
att det är viktigt att hitta en bra balans mellan icke-finansiella och finansiella mätningarna för 
att verksamheten ska fungera så bra som möjligt.  

“Finansiella och icke-finansiella mått kan jämföras med funktionen av en bil. Bilen är viktig 
men utan bensin går den inte att köra” - Rurfors. 

Rurfors menar här att de finansiella mätningarna är viktiga för att företaget ska tjäna pengar, 
men utan de icke-finansiella måtten kommer företaget inte att fungera på lång sikt.  

För några år sedan så användes balanserat styrkort på flera olika redovisningsbyråer i Sverige 
men detta har minskat de senaste åren berättar Rurfors och Wilhelmsson. På BDO revision 
har man använt sig av det tidigare men idag gör man inte det längre.  

!  18



4.2.2 Riktlinjer för prestationsmätning
Angående riktlinjerna berättar Rurfors och Wilhelmsson att ett högt utbud är styrande med ett 
marknadsmässigt pris på den sålda tjänsten. Det viktigaste är att hitta ett tjänsteutbud som 
kunderna behöver och är beredda att betala rätt pris för. Även om de finansiella mätningarna 
används mest så är kunderna väldigt viktiga. Företaget lägger stor vikt på att mäta 
kundnöjdhet. Företaget är stolt över att ha hamnat på en tredje plats när SKI sammanställer 
alla kundnöjdhetsundersökningar 2017. När man gör mätningarna är det som sagt viktigt att 
man först utgår från företagets strategi. Målet är att få kunderna att växa med hjälp av 
personligt engagemang och kreativitet. För att mäta kundnöjdheten har man betalat SKI för att 
ringa runt och fråga hur de upplever BDO:s tjänster berättar respondenterna. Detta är viktigt 
för att veta hur nöjda kunderna är med sin redovisningskonsult.  Nödvändig information till 
mätningarna samlas in via verksamhetens datasystem och genom företagets ekonomiska 
redovisning. Datorsystem är viktigt för att samla in ny och gammal information. En annan 
viktig mätning som Rurfors och Wilhelmsson berättar är hur personalen trivs på arbetet. Om 
personalen trivs kommer de göra bättre ifrån sig vilket kommer innebära fler nöjda kunder. 
Mätning av personal görs via enkätundersökningar där personalen får beskriva sin trivsel på 
arbetsplatsen.  

Enligt Wilhelmsson och Rurfors är det viktigt efter att mätningarna gjorts att granska, följa 
upp och komma överens om mätningarna. Uppföljningarna görs månadsvis för att se hur det 
gått, men även för att kunna ta lärdomar om vad som varit bra och mindre bra för att förbättra 
verksamheten i framtiden berättar Wilhelmsson och Rurfors. 

4.2.3 Komplikationer med mätning
På frågan om mätningarna blir dåligt utförda, otydliga eller svåra att implementera är båda 
eniga om att mätningarna oftast fungerar bra och att mätningarna sällan blir dåligt utförda. En 
anledning till detta är att det är tydligt vad företaget vill mäta och att mätningarna är kopplade 
till företaget.  Det är viktigt att alla har en förståelse om det som mäts. Samtliga som deltar 
måste veta vad som är tanken bakom mätningarna och det är inte säkert att alla förstår det. 

Att bara ta hänsyn till de finansiella mätningarna i företaget hade inneburit ett kortsiktigt tänkt 
för verksamheten och man hade inte fått någon helhetssyn. Inom BDO är de finansiella 
mätningarna viktiga för att tjäna pengar men om man glömmer viktiga faktorer runt omkring 
kommer företaget inte att fungera på lång sikt menar Rurfors och Wilhelmsson. 

Vidare menar Wilhelmsson och Rurfors att den viktigaste tillgången i konsultbolag är 
personalen i dagsläget är det viktigt att följa upp mätningarna och att följa upp personalens 
välmående och möjligheter att göra karriär och personlig utveckling. Inom BDO är det tydligt 
kring vad man vill få ut av mätningarna.  

4.2.4 Påverkan på anställda
Wilhelmsson och Rurfors berättar om hur viktiga mätningarna har blivit även för personalen. 
Mätningarna hjälper personalen att fokusera på det som är viktigt och gör arbetet lite lättare 
och tydligare. Mätningarna ser till att personalen uppnår en högre effektivitet i arbetet vilket i 
sin tur kommer öka antalet nöjda kunder.  
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Det är viktigt att involvera personalen så mycket som möjligt för att på det viset öka 
engagemanget och motivationen. Genom att ge friare roller till personalen och större 
delaktighet bygger man upp en positiv företagskultur inom verksamhet som hjälper företaget 
att nå sina mål menar Rurfors och Wilhelmsson. Inom BDO låter man personalen vara med 
och bestämma urvalet av nyanställda eftersom det är de som kommer få arbeta och samarbeta 
med dem. Detta kan då vara ett exempel på att personalen får vara med och fatta viktiga 
beslut och få ta del av viktig information.  Vidare nämner man om hur viktigt det är med en 
tydlig kommunikation på arbetsplatsen. En god kommunikation underlättar arbetet avsevärt 
och gör att arbetsuppgifterna blir tydligare. Det är viktigt att alla vet sina roller och målen 
man ska uppnå. Genom framförallt möten, aktiviteter, gemensam frukost varje morgon och 
tydliga mål skapar man en positiv företagskultur som driver företaget framåt.  

4.2.5 Motivation av anställda
Att motivera de anställda är en viktigt inom verksamheten. Genom att motivera personalen så 
ökas deras prestationer vilket i sin tur förbättrar företagets prestationer och bidrar till nöjdare 
kunder berättar Rurfors och Wilhelmsson. Inom BDO är belöningssystem viktigt för att 
personalen ska trivas och bli mer motiverade. Belöningarna kan vara finansiella som en högre 
lön för att man gjort något bra men det kan även vara icke finansiella som gör att man får 
chans att växa karriärmässigt. Vidare berättar Wilhelmsson och Rurfors att det är möjligt att få 
extra utbildning för att få specialkunskaper. Inom BDO är det mer vanligt förekommande med 
individuella belöningar framför grupp belöningar. Det är även viktigt för företaget att 
personalen trivs och stannar då det kostar både tid och pengar att anlita ny personal.  

4.3 Intervju med Daniel Wetterling 

4.3.1 Användning av prestationsmätning
Syftet med prestationsmätning är att verksamheten ska vara lönsam. Wetterling menar att det 
är viktigt att säkerhetsställa att medarbetarna på alla nivåer levererar det vi behöver. 
Mätningarna hjälper BDO att se hur någon eller något ligger till. Genom att granska företaget 
kan man utveckla och driva det vidare till nya höjder genom att förbättra något man gör 
dåligt. 

De finansiella mätningarna är viktigast för om företaget inte får in några pengar blir det svårt 
för företaget att leva vidare. Samtidigt menar Wetterling att faktorer runt omkring företaget är 
otroligt viktiga och att det är viktigt att hitta en balans i mätningarna mellan de finansiella och 
icke-finansiella måtten. Det som levereras till kunderna skall hålla en hög nivå. Viktiga 
mätningar är personal, kvalité och kundnöjdhet.  

”Personal, kvalite och kundnöjdhet har ett samband. Genom att få personalen att prestera 
kommer kvalitén att förbättras, vilket i sin tur kommer visa sig i kundnöjdheten” - Wetterling. 

Wetterling betonar att det viktigaste innan man gör mätningarna är att man först måste veta 
vilka mål som ska uppnås inom verksamheten. Målen ska inte vara tagna från luften utan de 
ska ha en tydlig koppling till företagets affärsplan. 
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4.3.2 Riktlinjer
Wetterling berättar att det är viktigt att man först kollar vad företaget står för och vad man vill 
få ut av mätningarna.  Formuleringen av prestationsmåtten ska utformas utifrån företagets 
strategi och mål. När man gjort detta börjar man sedan samla in relevant information och 
mätning som ska få företaget att växa genom datainsamling. Här distribuerar och sorterar man 
lämplig information. Det är viktigt att man inte bara kollar på vad man gjort utan även hur 
man gick tillväga när man utförde målen menar Wetterling.    

“Det är viktigt att gå in på djupet om varför det har gått på ett visst sätt och om något har 
gått mindre bra ska man försöka lära sig av detta och förbättra verksamheten” - Wetterling 

Hur man gjort något, oavsett om det är bra eller dåligt är nödvändigt för att ta lärdomar. Ta 
lärdomar om vad man gjort bra och ta lärdomar om vad som gått mindre bra för att förhindra 
att det upprepas igen. Wetterling berättar vidare att det är viktigt att alla har förståelse kring 
vad som ska mätas för att göra arbetet lättare och tydligare. Medarbetarna måste förstå varför 
man är på sin arbetsplats och se till att man presterar en hög nivå och att man får betalt för det 
arbete man utfört. Man ska kunna sitt arbete.  

4.3.3 Komplikationer med mätning
Måtten blir sällan dåligt utförda och man vet vad man vill mäta. Däremot menar Wetterling att 
ju mer individuellt man kollar på prestationsmått desto mer pressat blir det, vilket kan 
upplevas som negativt. Detta behöver inte alltid vara dåligt för det ger utrymme till 
förbättringar.  Är det någon som inte levererar kan man ha en dialog med den personen om 
vad det beror på. Det kan vara att personen inte riktigt vet hur man ska utföra en viss uppgift 
eller så kan det också vara faktorer utanför arbetslivets som har en inverkan. Det är viktigt att 
få reda på vad problemet är genom att ha en dialog med personen, vilket senare kan leda till 
en förbättring.  

4.3.4 Påverkan på anställda
Wetterling menar att prestationsmätningarna gör arbetsuppgifterna enklare då det blir 
tydligare kring vad man vill göra. Genom tydligare riktlinjer kommer personalen att uppnå en 
högre effektivitet i arbetet vilket också kommer visa sig i antalet nöjda kunder.  

Wetterling menar att hur väl en medarbetare presterar visar hur bra leverans man gör. Att ge 
personalen större utrymme är viktigt för att skapa större motivation och engagemang. 
Wetterling menar även att det är viktigt att personalen ska känna att de kan utvecklas på sin 
arbetsplats. 

Wetterling nämner att personalens kännedom om prestationsmått och utfall varierar men att 
man försöker ha en god kommunikation på arbetsplatsen. Detta är viktigt för att förbättra de 
anställdas förståelse och de behöver veta vad de ska göra för att leverera.  Man brukar ha 
utvecklingssamtal med varje medarbetare där man sätter upp mål för varje individ. Dessa mål 
brukar sedan följas upp för att se hur det har gått och om man uppnått målen. Det är viktigt att 
sedan gå in på djupet om varför det har gått på ett visst sätt och om något har gått mindre bra 
ska man försöka lära sig av detta och fixa det. 
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4.3.5 Motivation av anställda
 Att motivera personalen är viktigt för att verksamheten ska fungera berättar Wetterling. För 
att få personalen mer motiverad är det viktigt att få de att trivas på sin arbetsplats. Det är 
viktigt att känna att man hela tiden kan lära sig nya saker och utvecklas på sin arbetsplats. 
Belöningar är också ett sätt att motivera personalen men det är viktigt att man förtjänar 
belöningen och att man förstår innebörden av den annars har den ingen betydelse säger 
Wetterling. Revisorer som har kommit upp till seniornivå har möjlighet till bonus avtal och 
som då kan dra in nya kunder. Slutligen säger Wetterlinatt det är viktigt att uppnå 
grundläggande hygienfaktorer som trygghet och att man är en del av verksamheten. För att få 
sin personal att stanna i verksamheten måste de känna sig delaktiga och få den feedback som 
de behöver för sitt arbete. Medarbetarna måste förstå varför man är på arbetsplatsen och att 
man får betalt för det jobb man utför 

4.4 Intervju med Sara Johansson och Robert Jonsson

4.4.1 Påverkan på anställda
Jonsson och Johansson är eniga om att prestationsmåtten gör arbetsuppgifterna tydligare. Det 
är lättare när man mäter och när målen är tydliga. Genom tydliga mål och riktlinjer blir 
arbetet effektivare vilket kommer ha en positiv inverkan på kunderna. 

Jonsson och Johansson anser att det är viktigt att involvera de anställda för att på det viset 
motivera dem och skapa större engagemang. Det är viktigt att man känner sig delaktig i 
verksamheten. Dom berättar att det kan vara svårt att påverka och planera sitt arbete då 
mycket beror på när kunderna kommer in med sitt material. Däremot är riktlinjerna och 
checklistor som ska följas tydliga för att uppnå målen. Jonsson och Johansson säger att man 
känner sig en del av verksamheten och ger ett exempel hur personalen får vara med och göra 
urval vid personaltillsättning. 

Kommunikationen i verksamheten är god och båda är väl medvetna om företagens mål och 
vision. Jonsson och Johansson berättar om hur man brukar ha utvecklingssamtal där man på 
individuell plan går igenom det man gjort och om man behöver göra förbättringar. Man 
diskuterar mycket kring vad man kan bidra med.  BDO är måna om att samtliga i 
verksamheten ska få reda på hur det har gått i företaget och man brukar därför ha årliga BDO 
dagar där man går igenom detta. Jonsson och Johansson tycker det är bra med årliga BDO 
dagar där man går igenom hur det har gått för BDO och där man får en tydlig helhetsbild om 
vart företaget ligger. Det enda de tycker är tråkigt med BDO dagar är att man inte får reda på 
hur det går för regionen de jobbar för. Detta upplever de som en brist i kommunikationen, 
även om den annars är god. En annan brist med prestationsmätningar är att det ibland kan 
upplevas som stressigt.  

”Det som kan upplevas som negativt med prestationsmåtten är att det ibland kan innebära 
stress då det är mycket kontroll och deadlines” - Jonsson 
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4.4.2 Motivation av anställda
Jonsson och Johansson är eniga om att prestationsmåtten får dem mer motiverade på sin 
arbetsplats och att det i sin tur kan förbättra prestationerna inom verksamheten. Individuellt 
upplever man det positivt då det är roligt att kämpa för sina egna mål. Man har även 
belöningssystem inom företaget vilket är viktigt för motivationen och att man känner att man 
får ut något från arbetet. Det är viktigt att man känner värdet i belöningarna. Belöningar visar 
att man gjort något bra och får en att jobba hårdare. 

Enligt Jonsson och Johansson är det viktigt att ha chans att lära sig nya saker och att man har 
möjlighet att utvecklas inom sitt yrke och växa karriärmässigt. Mätning och kontroll ses inte 
som något hinder för att utvecklas eller växa karriärmässigt. Den enda nackdelen som Jonsson 
och Johansson upplever med mätning är att det kan bli stressigt ibland. Mycket kontroll på 
deadlines gör att man behöver jobba extra ibland men samtidigt är det skönt att veta vad man 
behöver göra. 

4.5 Intervju med Marie Jönsson

4.5.1 Användning av prestationsmätning
Enligt Jönsson är framförallt lönsamhet i verksamheten den största anledningen till att göra 
mätningar. Genom att samla in nödvändig information kan man se hur man ligger till och det 
hjälper företaget att bli mer effektivt när målen är tydliga. Genom mätningar kan man även ta 
lärdomar kring företaget om något inte fungerat och vad man behöver göra för att förbättras 
på de fronter som gått mindre bra.  

Att anpassa företagets mätningarna efter strategin är nödvändigt menar Jönsson. Innan man 
mäter måste man först veta vad man ska mäta och inte bara mäta för sakens skull.  Jönsson 
menar att finansiella mått är viktiga som exempelvis lönsamhet och omsättning, men det är 
även viktigt att ta hänsyn till faktorer runt omkring som kundnöjdhet och personal. Att hitta 
en bra balans mellan finansiella och icke - finansiella mått är viktigt. Båda är nödvändiga för 
att driva verksamheten framåt. Jönsson berättar att inom Nyström & partners arbetar man inte 
med balanserade styrkort. Istället jobbar man med debiteringsgraden som är ett vanligt 
nyckeltal som debiterar kunder efter arbetad tid. Debiteringsgraden är framförallt vanligt 
förekommande inom tjänsteföretag. Debiteringsgraden upplever Jönsson och övriga i 
verksamheten som ett effektivt styrmedel.  

4.5.2 Riktlinjer för mätning
Det viktigt att först utgå från företagets strategi innan mätningarna designas och att förstå vad 
man vill mäta. Debiteringsgraden företaget använder sig mest av kan både mätas på 
individuell nivå men också för hela företaget. Då debiteringstiden har påverkan på 
verksamhetens resultat är det viktigt att veta vart debiteringsgraden ligger och hur det 
utvecklas. Debiteringsgraden mäter hur mycket av betald arbetstid som kan faktureras på en 
kund och ett högt tal är bättre än ett lågt.  

Jönsson berättar att Nyström & Partners jagar ej debiterbar tid och det är viktigt att följa upp 
personalens tidsrapporter månadsvis för att se hur det har gått och om det finns behov för 
förbättring. Jönsson berättar att man tidvis tagit upp kontorstiden så att var och en i 
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personalen får berätta vad de utför på den ej debiterbara tiden i samband med lunchmötena. 
Detta har man gjort för att visa att man har fokus och kontroll på den ej debiterbara tiden. 
Samtliga är medvetna om att kontorstid inte är önskvärt och den ligger på en rimlig nivå så 
därför följer man bara upp att den inte ökar. När det kommer till kvalitetsmålen berättar 
Jönsson om hur viktigt det är att hitta tid för att förklara och följa upp dessa. Det är viktigt att 
ställa frågor när man inte kan något för att visa att det är okej att man inte kan och det 
viktigaste är att ta lärdomar från detta. Jönsson säger att Nyström & Partners är positiva till 
utbildning och det händer ofta att personalen får gå på en utbildning om de frågar om det. 
Nyström & Partners brukar ge förslag på kurser som de tycker är aktuella att gå på som är 
kopplade till redovisning. 

4.5.3 Komplikationer med mätning
Enligt Jönsson blir mätningarna sällan dåligt utförda. Jönsson menar att det oftast är tydligt 
om vad man vill mäta och att mätningarna är tydligt kopplade till affärsplanen. Det är viktigt 
att samtliga har förståelse av det som mäts. Det ända negativa som Jönsson kan uppleva med 
prestationsmätning är att det ibland kan innebära att personalen blir stressade  

Det är viktigt för verksamheten att man tar hänsyn till faktorer runt omkring företaget och inte 
bara de finansiella faktorerna. Att bara ta hänsyn till finansiella mätningar hade inte varit 
särskilt smart och det hade hindrat verksamheten att utvecklas. Mätningarna är oftast korrekta 
då Nyström & Partners vet vad man vill mäta. Bra mätningar är viktiga för att slippa göra om 
och för att inte förlora pengar.  

4.5.4 Påverkan på anställda
Mätningarna är viktiga för personalen genom att man ställer upp tydliga mål om vad som ska 
uppnås och att arbetsuppgifterna blir tydligare. Att involvera de anställda för att på det viset 
skapa större engagemang och motivation är viktigt för att förbättra företagets prestationer. 
Jönsson berättar om att personalen ska ha chans till personlig utveckling vill man växa 
ytterligare ska man ha chans till det och framförallt vidareutbilda sig. Kommunikationen 
kring verksamhetens strategier och mål är god och man informerar personalen hur det har gått 
och när det löper på. Om något förändrats informerar man om detta och även hur lönsamheten 
har varit under en period.  

4.5.5 Motivation av anställda
En motiverad och engagerad personal är viktigt för att verksamheten ska funka och kunna 
drivas framåt. Jönsson berättar att man använder sig av individuella belöningssystem vilket är 
nödvändigt för att personalen ska känna sig motiverad. Genom belöningssystem jobbar 
personalen hårdare och effektivare för att uppnå verksamhetens mål. Belöningen får man när 
man gjort något bra där lönen avspeglar arbetsuppgifterna och där det finns möjlighet att få 
friskvårdsförmåner.  

Vidare menar Jönsson att det är viktigt att lyssna och att ta hand om personalen, även om de 
är där främst för att jobba och tjäna pengar. Nyström & Partners försöker ge den typ av 
anställning som önskas, har personalmöten månadsvis där man diskuterar vad som händer 
men även lyssnar om det är något särskilt personalen vill ta upp. Det är viktigt att personalen 
känner att man har chans att utvecklas på sin arbetsplats.  
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5. Analys
!  
I det här kapitlet kommer en jämförelse mellan teorin och den insamlade empirin för att 
granska likheter och skillnader. Det här avsnittet kommer lägga grund för studiens slutsats 
och diskussion. 
!  

5.1 Användning av prestationsmått
Nelly och Bourne (2000) berättar i sin artikel Why measurement intitiatives fail om hur viktigt 
det är att verksamheten utgår från sin strategikarta och att man börjar med att kolla vad 
företaget står för innan man utformar mätningarna. Detta är något samtliga respondenter 
håller med om och säger att innan man gör mätningarna måste man veta vilka mål som ska 
uppnås inom verksamheten. Målen ska inte vara tagna från luften utan de ska ha en tydlig 
koppling till företagets affärsplan. Vanliga finansiella mått som nämnts i empirin är 
omsättning, debiteringsgrad och täckningsbidrag medans de viktigaste icke-finansiella måtten 
är personal, kvalitee, och kunder. Respondenterna betonar även vikten av att hitta en bra 
balans mellan de finansiella och icke-finansiella mätningarna för att verksamheten ska 
fungera.  

“Finansiella och icke-finansiella mått kan jämföras med funktionen av en bil. Bilen är viktig 
men utan bensin går den inte att köra” - Rurfors.  

Rurfors menar i sin jämförelse att de finansiella mätningarna är viktiga för att tjäna pengar 
men om man glömmer de icke-finansiella faktorerna runt omkring företaget kommer det inte 
fungera på lång sikt. Teorin är inne på liknande spår där man betonar vikten av att hitta en bra 
balans mellan mätningarna för att för att förhindra ett kortsiktigt tänk inom verksamheten 
(Kaplan, 2001). Lind & Lönnqvist (1998) menar samma sak och skriver att informationen i de 
finansiella måtten inte är tillräckligt specifik för de mått och objekt som företaget följer upp.  

Behn (2018) menar att det finns sju anledningar till att använda prestationsmått. Dessa 
anledningar är utvärdera, kontrollera, underlag till budget, motivera, promota och ta lärdomar. 
Vanligt förekommande svar från respondenterna under intervju var att man använder 
prestationsmätning för att företaget ska vara lönsamt, ta lärdomar, kontrollera, granska, 
motivera och för att bli effektivare vilket kan kopplas till Robert D. Behn (2018) teori 

5.2 Riktlinjer för mätning
Bourne & Mills (2000) går in på att prestationsmätning består av tre delar. Dessa tre delar 
består av att designa prestationsmåtten, implementera mätningarna och slutligen 
användningen av dessa. Samtliga VD och HR-chef är överens om detta och i den första fasen 
när man designar måtten gäller det att identifiera lämpliga mätobjekt som i första hand 
kopplas till företagets strategi och mål. Detta kan kopplas till Anthony & Govindarajan (2001)  
teori som menar att målet med prestationsmätning är att utforma prestationsmätningarna 
utifrån strategin, där ledningen har som uppgift att få fram mätningar som är bäst kopplade till 
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strategin och riktlinjerna. När det är klart vad man vill mäta är man redo att samla in 
informationen och implementera mätningarna (Bourne &Mills). Respondenterna går in på de 
olika metoderna man använder för att samla in information vilket är framförallt 
datorinsamling, enkätintervjuer och telefonsamtal där man ringer kunderna för att få deras 
uppfattning kring tjänsterna. Jönsson berättar även hur Nyström & Partners jagar ej debiterbar 
tid där man mäter hur mycket av betald arbetstid som kan faktureras på kund. Bourne & Mills 
(2000) nämner betydelsen av att granska mätningarna för att se hur det har gått. Enligt 
Anthony & Govindarajan (2001) är detta viktigt för att ta lärdomar av mätningar i efterhand 
för att verksamheten ska drivas framåt och utvecklas. Samtliga är överens om att i den sista 
fasen är det inte är bara viktigt att mäta, utan att man också ska lägga tid på att granska, följa 
upp och komma överens om mätningarna. Enligt respondenterna brukar man hålla möten och 
utvecklingssamtal där man går igenom detta för att se hur det har gått. Samtliga är överens om 
att det är viktigt att ta lärdomar kring mätningarna och att man granskar misstag man har gjort 
för att i framtiden undvika dessa. 

“Det är viktigt att gå in på djupet om varför det har gått på ett visst sätt och om något har 
gått mindre bra ska man försöka lära sig av detta och förbättra verksamheten” - Wetterling 

Respondenterna berättade under intervjun att bra utformade mätningar bör vara effektiva, 
noggranna och förståeliga av samtliga inom verksamheten, att man ska kunna kontrollera och 
granska mätningarna i efterhand och att de ska vara kostnadseffektiva. Detta kan styrkas med 
Merchant (2006) teori där mätningarna bör vara utformade efter sex kriterier för att de ska 
vara effektiva. Kriterierna är kontrollerbarhet, punktlighet, kongruens, noggrannhet, 
förståeliga och kostnadseffektiva.  

Ax et, Al (2007) tar upp om hur viktigt det är att personalen förstår mätningarna och att man 
bör ha kunskap om de prestationer som mäts.  Respondenterna håller med om detta och 
framförallt HR-chefen Wetterling går in på betydelsen av att ha förståelse kring vad som ska 
mätas för att göra arbetet lättare och tydligare.  Medarbetarna måste förstå varför man är på 
sin arbetsplats och se till att man presterar en hög nivå och att man får betalt för det arbete 
man utfört. Man ska kunna sitt arbete helt enkelt.  

5.3 Balanserat styrkort
Under 1980 talet började allt fler kritisera den traditionella prestationsmätningen. Kritiker 
menade att man la för stort fokus på de finansiella mätningarna vilket är en kortsiktig lösning 
för företag. Om ett företag ska fungera på lång sikt skulle man komplettera den finansiella 
mätningen med den icke - finansiella. Därmed introducerades ett nytt sätt för mätning, 
Balanserat styrkort (Hoque 2014). Enligt Nilsson (2010) var det balanserade styrkortet först 
utvecklat mot den privata sektorn, men att det senare utvecklades vidare mot även den 
offentliga sektorn. Inga av företagen vi intervjuade använder  idag balanserat styrkort. Även 
om ingen av dem använder modellen vid utformning, går det att koppla företagens 
användning av prestationsmätning med de olika perspektiven i det balanserade styrkortet. 

Kundperspektivet: Kundperspektivet handlar om att mäta kunders prestationer. Prestationerna 
kan bestå av exempelvis antalet nya kunder, kundlojalitet samt värdeskapande faktorer för 
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kunderna (Kaplan 2001). Wetterling, Rurfors och Wilhelmsson berättat om hur viktigt det är 
att ta hand om kunderna och samtliga inom företaget är stolta över att BDO har varit topp tre i 
SKI:s kundnöjdhetsmätningar de senaste 10 åren. Kundmätningar görs via telefonsamtal för 
att få en kännedom om hur kunderna upplever BDO:s tjänster.  

Lärandeperspektivet: Lärandeperspektivet handlar om mål och mått som verkar för 
verksamhetens lärande och tillväxt. Dessa mätningar kan bestå av personalens motivation, 
kompetens och informationssystemets prestanda (Kaplan 2001). Företagen är överens om hur 
viktigt det är att granska och lära sig av mätningarna för att utveckla och driva verksamheten 
framåt. Wilhelmsson och Rurfors gav ett exempel på hur man brukar dela ut enkäter till 
medarbetarna för att få deras syn kring arbetsplatsen. Är det något som inte fungerar 
förbättrar man det. Wetterling berättar om hur man brukar ha utvecklingssamtal med 
medarbetarna för att följa upp hur det har gått. Är det något som gått mindre bra försöker man 
lära sig av detta och fixa till det. Jönsson är inne på samma spår och förklarar hur viktiga 
mätningarna är för att lära sig och utveckla verksamheten.  

Processperspektivet:  
Processperspektivet mäter de operativa prestationerna inom en organisation som kostnader, 
kvalitet och cykeltider (Kaplan 2001). Intervjupersonerna går framförallt in på hur viktigt det 
är med just kvalitet och att det man levererar ska hålla en hög nivå. Wetterling berättat att hur 
väl en medarbetare presterar visar hur bra leverans man gör. Att kunderna är nöjda visar också 
att kvalitén är god. Nyström & Partners jagar ej debiterbar tid och Jönsson berättar att man 
tidvis tagit upp kontorstiden så att var och en i personalen får berätta vad de utför på den ej 
debiterbara tiden i samband med lunchmötena. 

Finansiella perspektivet: Det finansiella perspektivet återspeglar företagens finansiella 
mätningar som exempelvis nyckeltal som räntabilitet på sysselsatt kapital, kassaflöde, 
lönsamhetsuppföljning och försäljningsvolym (Kaplan 2001).  Även det finansiella 
perspektivet går att koppla med företagens prestationsmätning. Vanliga mått som 
respondenterna nämnt är omsättning per delägare, täckningsbidrag per delägare, resultat i 
förhållande till täckningsbidrag och debiteringsgrad delat på delägare. 

5.4 Komplikationer med mätning
Enligt Neely och Bource händer det att mätningar blir dåligt utförda och det finns två 
anledningar till detta. Den ena anledningen de tar upp är att mätsystemen är dåligt utförda och 
otydliga. Den andra anledningen är att mätningen kan vara svår att implementera.  
Ittner & larcker (2003) beskriver vidare att mätningarna blir dåligt utförda eftersom de inte är 
kopplade till företagets strategi och att man riktar in sig på fel prestationsmått. Ingen av 
företagen upplevde svårigheter med mätning och menar att det brukar fungera bra. Samtliga 
är inne på att man vet vad man vill mäta och att målen är tydliga. Wetterling, Jonsson, 
Johansson och Jönsson upplever att det enda negativa med mätningar är att det ibland kan bli 
stressigt för personalen att hinna med allt, framförallt vid deadlines och att det ibland kan 
innebära att man får jobba extra även på helger.  
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”Det som kan upplevas som negativt med prestationsmåtten är att det ibland kan bli stressigt,  
då det är mycket kontroll och deadlines” - Jonsson 

5.5 Påverkan på anställda
Medarbetare har fått en allt större roll inom företagens prestationsmätningar. Genom 
mätningar förtydligas prestations förväntningar på de anställda, vilket i sin tur förtydligar de 
anställdas arbetsuppgifter och gör arbetet lättare (Neerly 1999). Respondenterna styrker detta 
och berättar om hur viktig prestationsmätning har blivit för personalen för att fokusera på det 
som är viktigt och göra arbetet lättare och tydligare. Mätningarna ser till att personalen uppnår 
en högre effektivitet i arbetet vilket kommer öka antalet nöjda kunder. Även Francos, 
Lucianetti och Bourne (2012) är inne på samma sak och berättar i sin artikel att 
prestationsmätningen gör rollerna tydligare och ökar trivseln på arbetsplatsen.  

Då personalens prestationer har en koppling till företagets lönsamhet har engagemang blivit 
allt viktigare inom företag (Shoaib & Kohli 2017).  Gruman (2011) berättar om hur viktigt det 
är att involvera personalen för att på det viset motivera dem och skapa större engagemang. 
Genom ett högre engagemang och bättre attityd förbättras personalens prestationer, vilket i sin 
tur förbättrar verksamhetens prestationer och lönsamhet. Inom BDO är samtliga överens om 
detta. Wilhelmsson och Rurfors menar att om man ger friare roller till personalen och större 
delaktighet bygger man upp en positiv företagskultur som hjälper företaget att nå sina mål. 
Jönsson är inne på samma spår som respondenterna inom BDO och håller med om betydelsen 
om att involvera de anställda för att på det viset skapa större engagemang och motivation för 
att förbättra företagets prestationer. Johansson & Johnsson berättar att prestationsmätningarna 
motiverar dem individuellt och att det blir roligare att jobba för målen. Detta kan även styrkas 
av Pollit & Brown (2008) och Francos, Lucuanetti och Bourne (2012) resonemang som menar 
att prestationsmätningen motiverar och engagerar medarbetarna till att uppnå de strategiska 
målen i verksamheten och att en hög engagemang har en positiv inverkan på företaget.  

Enligt Gruman (2011) finns det tre psykologiska faktorer som påverkar en persons 
engagemang. Den första faktorn är meningsfullhet som uppnås när personalen känner sig 
meningsfulla och känner mening med arbetet. Daniel berättar om hur viktigt det är att 
medarbetarna förstår varför man är på arbetsplatsen och att man får betalt för det jobb man 
utför och utföra det jobb som arbetsgivaren vill att man ska göra. Jonsson och Johansson är 
båda eniga om att målen och riktlinjerna är tydliga och man vet vad man behöver göra.  

Den andra faktorn handlar om psykologisk säkerhet som innebär att en person ska kunna 
prestera utan att känna rädsla för att misslyckas. Jönsson berättar om hur viktigt det är att 
ställa frågor på arbetsplatsen för att visa att det är okej om man inte kan något och att det 
viktigaste är man tar lärdomar om något inte fungerar.  

Den sista faktorn handlar om hur tillgänglig en person är att ta sig an en roll. Det förknippas 
med fysiska, känslomässiga och psykologiska resurserna som människan kan medföra i sina 
roller. Här berättar samtliga respondenter om hur viktigt det är att kunna utvecklas på 
arbetsplatsen och och växa karriärmässigt.  
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Francos, Lucianetti och Bourne (2012) menar att prestationsmätning bidrar till att 
kommunikationen kring verksamhetens mål förbättras. Enligt Kaynak (2003) är det viktigt 
med en god och öppen kommunikation på arbetsplatsen för att få personalen att jobba ännu 
bättre. En bra kommunikation kring företagets strategier och mål ökar anställdas förståelse 
och därmed förbättrar man även de anställdas prestations kvalité. Pollit & Brown (2008) 
menar samma sak och påpekar att det är viktigt att så tidigt som möjligt kommunicera med 
medarbetarna om företagets strategi, mål och prestationsmål för att personalen inte ska känna 
sig isolerade.  Samtliga respondenter påpekar vikten av att ha en god kommunikation i 
verksamheten för att förtydliga målen och riktlinjerna. Inom båda företagen har man 
utvecklingssamtal där man informerar personalen om hur det har gått och om det finns 
utrymme till förbättring.  

5.6 Motivation
Att motivera personalen för att öka deras prestationer är viktigt inom en verksamhet. Ett sätt 
att motivera medarbetarna är genom belöningssystem (Anthony & Goinarajan 2001). 
Belöningar kan vara både finansiella och icke - finansiella. Både inom BDO och Nyström & 
Partners använder man belöningar för att motivera personalen. Wetterling berättar om att det 
är viktigt att personen som får belöning känner värde i belöningen och förtjänar den. Detta 
kan styrkas av Merchant och Van der stede (2012) som menar att belöningar utan värde inte 
kommer motivera personalen. Belöningar är viktiga då det finns en koppling mellan 
belöningar, motivation och prestationer (Ferreira & Otley 2009). Respondenterna beskriver 
detta genom att när man belönar och motiverar personalen, förbättras prestationerna, vilket 
visar sig positivt på kundnöjdheten som i sin tur ger ekonomiska fördelar för verksamheten.  

”Personal, kvalite och kundnöjdhet har ett samband. Genom att få personalen att prestera 
kommer kvalitén att förbättras, vilket i sin tur kommer visa sig i kundnöjdheten” - Wetterling 

Jönsson, Wetterling, Rurfors och Wilhelmsson nämner om hur viktigt det är att personalen har 
möjlighet att utvecklas, växa karriärmässigt inom sitt yrke och att man trivs på arbetsplatsen. 
Även Jonsson och Johansson påpekar att det är ett viktigt kriterium för att skapa motivation. 
Inom BDO och Nyström & Partners är man positiva till detta och brukar erbjuda utbildning 
till dem som vill. Merchant och Van der stede (2012) menar precis som respondenterna att en 
stor anledning till att människor stannar kvar i företag om man bortser från belöningar är att 
dem är tillfredsställda med jobbet som de gör, möjligheter till utveckling och karriär, samt att 
man tillhör en organisation med liknande mål som en själv. Wetterling går även in på 
grundläggande hygienfaktorer som trygghet, säkerhet och att man ska känna att man är en del 
av verksamheten.  

Slutligen kan man dra koppling mellan det som nämnts och Stums (2012) arbetspyramid som 
består av fem nivåer som beskriver personalens behov på en arbetsplats. Dessa nivåer är 
säkerhet, belöning, tillgänglighet, utveckling samt livsharmoni.  

!  29



5.7 Hertzbergs två faktorer teorier
Enligt Hertzbergs tvåfaktorteori är det två faktorer som påverkar en människas 
arbetstillfredsställelse och motivation. Dessa faktorer är motivationsfaktorer och 
hygienfaktorer (Hertzberg 1996). 

Motivationsfaktorer kan innebära att arbeta med själva arbetsuppgiften och ta eget ansvar och 
att uppgiften eller uppdraget som personen har fått blir gjord (Hertzberg 1996). Det som man 
kan koppla till BDO revision och Nyström och Partners är att deras medarbetare har fått 
ansvar att de ska nå upp till de mål som de satt till varje medarbetare. Målen är då tagna från 
affärsplanen och strategin och innebär att de anställda ska utföra ett visst antal uppdrag och 
projekt under ett år. De anställda har då ett visst antal timmar som de ska utföra uppdraget på. 
Dessa mål bestämts under under de utvecklingssamtal som man har med personalen. Övriga 
motivationsfaktorer man kan koppla till respondenternas svar är ansvar och delaktighet, 
avancemang och karriärmöjlighet.  

Den andra faktorn Hertzberg (1996) nämner är hygienfaktorerna som är de faktorer som 
ligger utanför själva arbetsuppgiften och är de grundläggande faktorerna på en arbetsplats. 
Dessa faktorer innebär att de negativa skildringarna kretsar kring policyn. Hygienfaktorer kan 
vara exempelvis lön, administrationen, övervakning eller arbetsförhållanden på individens 
arbete. Kopplingar till hygienfaktorerna kan vara löner, säkerhet, förmåner och bra balans 
mellan arbetsliv och privatliv. När det kommer till övervakning kan det vara 
utvecklingssamtal som man har med medarbetarna för att kontrollera att man uppnått sina 
prestationsmål samt annan mätning för kundnöjdhet och personalens trivsel i företaget som 
görs med hjälp av enkäter, samtal och SKI.  
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6. Resultat
I resultatet ställer vi frågorna i frågeställningen på nytt och besvarar dessa med de svar som 
vi har kommit fram till i empirin och analysen. I detta kapitel kommer även våra egna 
reflektioner med och förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Hur kan prestationsmätning användas inom revisionsbyråer?

Under studien har det visat sig att prestationsmätning är ett viktigt verktyg för att 
revisionsbyråer ska kunna vara lönsamma, ta lärdomar, kontrollera, granska, motivera och för 
att bli effektivare i sina processer.  

Riktlinjerna för mätning kan beskrivas i tre olika delar som är att designa prestationsmått, 
implementera prestationsmåtten och slutligen använda prestationsmåtten. Innan mätningarna 
görs är det viktigt för revisionsbyråerna att se över verksamhetens strategi och vision för att 
kartlägga vad man faktiskt vill uppnå. När strategin och målen kring vad som ska mätas är 
tydligt gäller det att implementera de system och modeller som gör det möjligt för företagen 
att samla in regelbundna mätningar. Fokus bör ligga på ett fåtal mätningar då risken finns att 
målen blir otydliga. I den sista fasen kan man säga att mätning är viktigt, men att det är minst 
lika viktigt att granska och ta lärdomar av mätningar för att verksamheten ska kunna utvecklas 
och drivas framåt. Möten och utvecklingssamtal har visat sig vara viktigt för att utvärdera 
prestationerna. Undersökningen har visat att bra utformade mätningar bör vara effektiva, 
noggranna, förståeliga av samtliga inom verksamheten, att man ska kunna kontrollera och 
granska mätningarna i efterhand och att de ska vara kostnadseffektiva. 

Inom företagen är de finansiella mätningarna som omsättning, täckningsbidrag och 
debiteringsgrad viktiga, men det är även visat sig vara viktigt för företag att ta hänsyn till de 
icke-finansiella måtten. Viktiga icke-finansiella mätningar som har nämnts av företagen är 
personal, kvalité och kundnöjdhet. Dessa mätningar hänger ihop och har en koppling till 
företagets lönsamhet. Genom att personalen levererar, blir kvalitén bättre, vilket visar sig i 
kundnöjdheten. En ökad kundnöjdhet bidrar i sin tur till ökad lönsamhet inom verksamheten. 
Finansiella mätningar är viktiga, men att bara ta hänsyn till de finansiella hade inneburit ett 
kortsiktigt tänkt för verksamheten. Att ha en bra balans mellan finansiella och icke - 
finansiella mått är nödvändigt för att verksamheten ska må bra.  

Balanserat styrkort är en modell som utvecklats för att balansera de finansiella mätningarna 
med icke-finansiella. Under studien har ingen av undersökningsobjekten nämnt att de 
använder balanserat styrkort. Däremot har likheter visat sig mellan revisionbyråernas 
prestationsmätning och de olika perspektiven i ett balanserat styrkort. En slutsats man kan 
göra här är att även om företagen inte använder balanserat styrkort så tar man hänsyn till 
faktorerna runt omkring företagen vilket visar betydelsen av att kombinera finansiella mått 
med icke-finansiella.  
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6.2 Hur blir personalen påverkade av prestationsmätning?
Studien har visat att medarbetarna har en viktig roll inom företagens prestationsmätning. 
Mätningar hjälper personalen att förstå arbetsuppgifterna och målen enklare genom att 
prestationsförväntningarna på personalen blir tydligare. Intervjuerna har visat att genom 
tydligare riktlinjer och mål kan medarbetarna fokusera på det som är viktigt, vilket kommer 
bidra till bättre kvalité och ökad kundnöjdhet. 

Undersökningen har visat att  prestationsmätning motiverar och engagerar personalen. Detta 
är viktigt då personalens prestationer har en koppling till företagets lönsamhet. Det har visat 
sig att det är viktigt att involvera personalen och låta dem ta del i beslut för att öka deras  
motivation och engagemang. Bättre engagemang förbättrar personalens prestationer, vilket i 
sin tur förbättrar verksamhetens prestationer och lönsamhet. 

Studien har visat att prestationsmätning förbättrar kommunikationen kring företagens 
strategier. En god kommunikation har visat sig vara viktigt inom företagen. En bra 
kommunikation kring företagets strategier och mätningar ökar medarbetarnas förståelse och 
förbättrar därmed även prestationskvaliten. Här är det även viktigt att medarbetarna får 
förståelse om hur det har gått både individuellt, men även för hela verksamheten.  
Regelbundna möten hålls inom företagen där man brukar kommunicera och ta upp det som är 
viktigt för att samtliga får en förståelse om hur det ligger till.  

Under studien har vi kunnat konstatera att den negativa inverkan prestationsmåtten har på 
personalen är att det kan innebära stress för att hinna med uppgifter.  

6.3 Hur kan företag motivera personalen för att förbättra deras 
prestationer? 

Undersökningen har visat en viktig betydelse av att motivera personalen för att öka deras 
prestationer. Genom belöningssystem jobbar personalen hårdare och effektivare för att uppnå 
verksamhetens mål. Belöningssystem är ett viktigt verktyg och används flitigt för att 
medarbetarna ska känna att de gjort något bra. Belöningarna kan vara finansiella men även 
icke - finansiella. Belöningar som har visat sig i studien är framförallt löner, bonusar, 
friskvårdsförmåner, frihet, säkerhet och karriärmöjlighet. Under studien har inga 
gruppbelöningar identifierats, utan det har varit det har varit individuella belöningar som har 
dominerat.   

En stor anledning till att människor stannar kvar i företag om man bortser från belöningar är 
att dem känner tillfredställelse med jobbet man gör, att man har möjlighet till utveckling och 
karriär, samt att man tillhör en organisation med linkande mål som en själv. Här är det viktigt 
att personalen får en passande tjänst och möjlighet till utbildning där man kan bli kunnigare 
inom sitt egna område. Grundläggande hygienfaktorer som trygghet, säkerhet och att man ska 
känna att man är en del av verksamheten är viktigt.  
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Slutligen kan man säga att en bra balans mellan privat- och arbetsliv är nödvändigt för att 
förbättra personalens prestationer.  

6.4 Egna reflektioner
Prestationsmätning används i stort sätt i alla företag och branscher.  Under studien har det 
visat sig att strategin har en stor betydelse för hur prestationsmätningen utformas. Därför tror 
vi inte att det finns några riktiga kriterier som säger hur prestationsmätning ska användas, 
utan mycket beror på vad det är för företag och bransch och att man därefter utformar och 
använder mätningarna utifrån strategin och ens eget intresse av att mäta. Vi tror däremot att 
det finns likheter i användningen av prestationsmätning i liknande branscher då man oftast har 
liknande ambitioner och mål vilket även visat sig i vår studie. I revisionsbyråer är bra service 
och kundnöjdhet viktigt vilket gör att man av logiska skäl kopplar mätningarna till detta.  

Det ena företaget BDO brinner för service och har som mål att hela tiden leverera bästa 
kundupplevelser vilket har bidragit till att BDO har varit topp tre i SKI:s 
kundnöjdhetsmätningar de senaste 10 åren. Under studien har vi kunnat konstatera vilken stor 
betydelse personalen för ett företags framgång. Vi tror att en stor anledning till de  
framgångsrika resultaten i kundnöjdhet och goda servicenivån är tack vare medarbetarna och 
deras påverkan och kännedom kring verksamhetens prestationsmätning samt verksamhetens 
påverkan att ständigt driva och motivera medarbetarna till nya höjder. Precis som studien har 
visat har företagens lönsamhet en stark koppling till medarbetarna, kvalitén och kundnöjdhet. 
Likt många andra forskare varit inne på visar det här betydelsen av att ta hänsyn och mäta 
icke- finansiella faktorer runt omkring företaget och att en bra balans ger företag en långsiktig 
framgång.    

6.5 Förslag på fortsatt forskning 

- Balanserat styrkort används inte så mycket idag inom revisionsbyråer. Det hade varit 
intressant att hitta en annan bransch där det är mer vanligt för att se hur prestationsmätning 
kan utformas och användas utifrån ett balanserat styrkort.  

- Vår studie visar att prestationsmätning har en positiv effekt på personalen. Frågan är om 
man hade fått samma resultat om man hade gjort en liknande undersökning i en bransch med 
tuffare och stressigare arbetsmiljöer. Hypotetiskt tror vi att prestationsmätning hade upplevts 
som mer stressig inom exempelvis industribranschen och det hade varit intressant att se hur 
detta påverkar personalens välmående och prestationer och hur det i sin tur påverkar 
verksamheten. Personal inom industribranschen har troligtvis inte heller lika stora möjligheter 
till att göra karriär och att utvecklas. Om personalen inte trivs, väjer många att sluta och det 
hade varit intressant att undersöka hur stora kostnader industriföretag har på ny 
personaltillsättning. Kan man utveckla sin prestationsmätningen så att den passar hela 
verksamheten, likt revisionsbyråer? 
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8. Bilagor
8.1 Intervjufrågor till styrelse och HR-chef 

Användning av prestationsmått 
- Varför använder ni prestationsmått? Vad är syftet?  
- Anser ni att det är viktigt att prestationsmåtten är utformade utifrån företagets strategi? 
- Vilka finansiella och Icke-finansiella mått används? 
- Har ni försökt uppnå en balans i mätningen dvs mellan finansiella och icke-finansiella 

mått? 
- Vika mått är viktigast för er? 

Balanserade styrkort 
Använder ni er av balanserade styrkort? 

Berätta lite om de olika perspektiven ni använder er av 

Finansiella perspektiv: 

Kundperspektiv: 

Lärande perspektiv: 

Processperspektiv 

      -vad anser ni är styrkan med det balanserade styrkorten 

Riktlinjer för prestationsmätning 
- Hur går det till när ni designar prestationsmåtten? 
- Hur implementerar ni prestationsmätningarna? Är det via datorprogram informationen 
samlas in? 
- Brukar ni följa upp mätningarna och granska dessa i efterhand? Hur ofta och varför? 

Komplikationer med mätning 
- Händer det ibland att mätningarna blir dåligt utförda, otydliga eller svåra att implementera? 
- Är det kortsiktigt tänk om man bara hade haft finansiella mått i verksamheten? 
- Är det tydligt vad ni vill mäta? Händer det att det att ni mäter för mycket och förlorar tid och 
pengar på det? 
- Händer det att mätningarna görs inkorrekt? 
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- Finns det något mer negativt? Hur påverkar detta personalen? 

-Påverkan på anställda. 
-Anser du att prestationsmätningarna förtydligar arbetsuppgifterna för de anställda? Hur? 
-Anser ni att det är viktigt att involvera de anställda för att på det viset motivera dem och 
skapa större engagemang? 
- Har ni en god kommunikation kring företagets strategier och mål för att förbättra de 
anställdas förståelse och förbättrar deras prestationskvalite? 
- I vilket utsträckning har personalen kännedom om prestationsmått och utfall?  

Motivation av anställda 
- Används prestationsmätning för att motivera personalen? 
- Använder ni er av belöningssystem inom företaget? 
- Om Ja, kan belöningarna användas för att engagera och motivera de anställda? 
Använder ni er av gruppbelöningar? Om ja, finns det brister med detta? 

- Om nej 
Hade ni kunnat tänka er införa belöningssystem för att på det viset skapa större engagemang 
hos de anställda? 

- Vad gör ni för att motivera personalen och för att få dom att trivas?  

8.2 Intervjufrågor till personal

Påverkan på personal 
- Hur påverkas du både negativt och positivt av prestationsmåtten? 
- Känner ni att ni har fått kännedom om BDOs prestationsmått och utfall? 
-  Vet du hur din prestation bidrar till att nå BDOs mål och vision? 
- - Känner ni er involverade i arbetet? 
- - Hur upplever du kommunikationen på arbetsplatsen? Är alla anställda väl medvetna 

kring företagets strategier och mål? 
- - Är de sociala gemenskaperna god på din arbetsplats? 

Motivation 
- Känner du dig motiverad av prestationsmåtten? Hur? 
- Vad anser du att verksamheten ska göra så att du trivs med ditt arbete? 
- - Upplever du att det är för mycket kontroll och mätningar inom företaget? 
- - Om ja, upplever du att all kontroll och mätning hindrar dig från att utvecklas inom 

ditt yrke? 
- Är möjlighet till utveckling och karriär viktigt på en arbetsplats? 
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